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Isperantista Respondkupono.

Estas regula plendo de la delegitoj de U EA  pri 

manko de afranko Ĉe informpetoj. D um  certa tempo 

tiuj plendoj amasigis tiagrade, kc rezultis eksigo de 

delegitoj nepovintaj pagi tiun elspezon kaj ne volintaj 

rifuzi informpeton. La Katizoj de tiu Ĉi manko estas, 

escepte tiu de simpla ŝparemo flanke de I’ inform

pe rdo , la neekzisto de praktika kaj simpla pagilo. 

La internacia poŝta respondkupono havas kelkajn 

m alavantago j^ Ne ĝenerala, havebla nur en kelkaj

b i l e t o j n  ni ja posedas du pagilojn de malgranda 

valoro preskaŭ ĉie riceveblajn: Bileto de unu dolaro 

aŭ svisa kvinfranko. N i ofte ricevis tiajn el landoj, 

de kie ni neniam estus supozintaj Ricevi ekzemple 

svisan monbileton. Sed ne temas pri tio.

Restas solvota la problemo de simpla kaj prak

tika pago de 30, 50 centimoj aŭ de unu franko. Ni 

informas la esperantistaron, ke U E A  eldonis
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landoj kaj nur en pli grabda oficejo, do ne en vilago, Iau suba modelo. Gi ne havas la malavantaĝojn de
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Por* internacia 

afranko de Unu 

letero 20 grama
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A k c e p t i i  s ia  

mendoj j i i s K  «Jia

tembro £9

cirkulado je limigita 

tempo, tro alta alpago 

tiel ke ekzemple tia 

kupono kostas en 

Svislando 40 centim

ojn dume la poŝto nur 

redonas poŝtmarkon 

valorantan 30 centim

ojn, la kosto de 20- 

granvi letero inter

nacie. Malgraŭ ĉi 

tiuj malhelpoj la re

spondkupono estis 

multe uzita Ĉe la es

perantistaro; ĝi efek

tive farigis p a g i l o  

pormalgrandaj sumoj,

sendebla en la kores- H | .

pondaĵo. Tamen la supre diritaj malavantagoj, ne 

forgesante ankaŭ la oftan mankon de poŝta Stampo 

sen kiu la kupono ne estis ŝanĝebla, kauzis, ke post 

la milito la emo uzi ĝin malpligrandigis.

Plia malhelpo estis la valuta diferenco Sanganta, 

kiu malsimpligis la aturon.

La ripetitaj plendoj pri la manko de afranko 

devigis nin serĉi eblecon de praktika servo, uzebla 

de i iu j esperantistoj. Regule venis proponoj pri 

kreo de esperantista pagilo, Ĉu en formo de Ĉeko, 

Ĉu en formo de bankbileto. Zorge ekzameninte tiun 

eblecon ni konkludis, ke pro legaj kaj aliaj cirkon

stancoj nek ĉeko nek bileto eslas eblaj. Cekoj an- 

taŭvidas krediton ĉe la centro, sekve ' laboron de
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librotenado, korespondadon kaj . . . admonadon ĉe 

okaza nesufiĉo de bonhavo. La spertoj de la est

inta Ĉekbanko instruis nin pri tio. Rilate b a n k -

•«tini Mid molli ili. «Ui iii iiiiiiii Hli

V A LO B O :

30'centimoj svisaj

N-ro

fr? O f ic io  de U EA  por afranko/kotizoj kaj

A u ^ecembro 1929.
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Direktoro

la ordinara kupono, 

validas dum J  jaroj, 

de 1927 ĝis 1929 kaj 

estas ĉiam reakcept

ata de U E A  gis 3 1 De

cembro 1929. Por 

simpligi la akiron ni 

aranĝis kajeron, kiu 

entenas IO biletojn po 

30 centimoj, 6 biletojn 

po 50 centimoj kaj 

3 po unu franko. La 

biletoj estas numerig

itaj. La kajero kostas 

kun sendo al la mend- 

* anto
 ̂IO svisajn frankojn.*)

tuta
’i» ^  . » a  •. 4 1  „ *  —  ^ j—  v  •  t % , c i 4 % '  1 1 *  {  ' i i  j. . k  •'

kajero, ne unuopaj kuponoj. N i konsilas al la De

legitoj,- ke ili disponigu respondkuponon al personoj 

bezonantaj kaj ne povantaj akiri tutan kajeron. La 

vendoprezo de la unuopaj kuponoj aĉeteblaj nur Ĉe 

Delegito e^tas 35 centimoj por 30, 55 por 50 cen

timoj kaj frankoj 1.10 por tiu de I franko.

P r i la administrado de tiu Ĉi nova serve ja  D i

rektoro submetis al la Komisiono de U E A  internan 

regularon, kiun ĝi akceptis dum novembro 1926.

Estu la Esperantista Respondkupono nova help

ilo por la plifaciligo de la esperantistaj rilatoj kaj 

trovu la nova servo de U E A  ne nur aprobon, sed 

ankaŭ vastan uzon ĉe la esperantista publiko, forig

ante de nun la plendadon de delegitoj pri manko de 

afranko aŭ pago.
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*) Mendojn oni sendu ai U E ft, 12 Boulevard du Theatre,
Genfevc.
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La Redaktejo ne pocas resendi manuskriptojn. Lasta dato por riceco: la 15* de ĉiu monato. Oni skribu tre legeble kaj konservu kopion.

J A R A  A B O N O

S im pla a b o n o ........................................................IO ._____  Fr. Sv.

Kun la membreco de U E A ...............................12.50 Fr. Sv.

Unu n u m e r o ........................................................I.—  Fr. Sv.

Svisa poŝtĉeko 1.2310. —  La abonoj komencigas en Januaro

E N H A V O

Oriento kaj Okcidento. Edmond Privat (I).

El  naturo kaj scienco: Kosmogonio (2—6). —  La vintro en 

Svislando, A. Junod (7—9 — Ella „Rubajatm, Omar ĥa jam  (9)

L iteraturo: Tri Regoj. Vasile Pop (10— 11). — Homoj kaj 

abeloj, Liang-ĉu-vaj (11 — 12). — Tra la libraro (12-13). 

La libera urbo Danzig (14—15). — Esperanta normigo, in

geniero Graf (15).

Tra la mondo esperantista: Kroniko (16— 18). — Lingnaj 

studoj, Edmond Privat (18— 19). —  Oficiala informilo de 

UEA (19—21). — Esperantista parolejo (21). — Esperant

ista cico (21). —  Niaj mortintoj (21). — Ŝako (22). — Re

klamoj (22-24).

Anonco (unu centimetra kolonero) 

Anonceto (I linio: IO vortoj) 

Korespondado (I enskribo) . .

XXIII® jaro. N° 317 (I) ☆ Monata & Januaro 1927

r i e n t e  k a j
En Esperantujo la suno neniam subiras, ĉar sur la tuta globo 

ekzistas esperantistoj. La 15-an de Decembro la memoron de 

Zamenhof lestis milo da grupoj aŭ societoj en ĉiuj partoj de la 

mondo Norde en izolita Islando, okcidente en mirinda Kali

fornio. sude ĉe I’ Kabo, oriente en la nova ĉefurbo de leviganta 

Cinujo, ĉie laboras agemaj disciploj de tiu granda kaj modesta 

geniulo, kiu donis tutan vivon por helpi la homaron a! pli da 

kompreno rekta, pli da justeco lingva kaj pli da frateco kora.

Ke la verko de Zamenhof respondas al urĝa bezono de la 

diverslingvaj europaj nacioj, precipe en la centro, tion pruvas 

la progreso de nia lingvo inter la Balta maro kaj la Egea, sur 

kies bordoj la nova hellena registaro fus enkondukis la instruadon 

de Esperanto. Sed gi ankaŭ plenumas deziron de la orientaj 

popoloj, kiuj volas rilati kun la okcidento sur bazo pli egala kaj 

pli oportuna ol gis nun.

En Azio ekbatalas la grandaj naciaj lingvoj de Europo kaj 

Ameriko. Ilian malfacilecon ankoraU plipezigas ilia politika 

signifo kaj ilia rivaleco. Oriento prave timas la elekton inter 

ili, la diplomatan influon de ili kaj preferus rilati pli facile, pli 

sendepende kaj pli facile per unu neutrala helplingvo.

En Persujo jam aperis lernolibro kaj fondigis kelkaj grupoj 

por Esperanto. En nia lingvo fus eldonigis granda volumo el 

japanujo: la dika raporto de P Aerologia Observatorio en Tateno. 

Jam pluraj medicinaj scienculoj aperigis en Esperanto siajn pre

legojn en japanaj universitatoj. En la aziaj landoj nia movado 

kreskas en graveco kaj organizo.

Estas tempo pli serioze pensi pri la fortigo de niaj rilatoj 

inter Okcidento kaj Oriento. Ĝis nun nia centro, en Europo, 

restis tro malproksime de la transmaraj movadoj. Nun ĝi klo

podas ĉion fari por akiri pli konstantan, pli detalan kontakton.

O k c i d e n t e
Niaj orientaj amikoj rajtas influi esperantismon per siaj ideoj 

kaj konsiloj. Ili rajtas partopreni pli aktive en la regula evoluo 

de nia lingvo kaj en gia kontrolo. Tie ĉi ni jam de longe pledas 

por iliaj rajtoj kaj ĉion faris por akceli ilian reprezenton en niaj 

komunaj organizoj.

Krom rajtoj, ili ankau havas kompreneble devojn, kiel ĉ :u 

el ni. Estus dezirinde, ke ili bonvolu pli ofte nin informi pri 

ĉio okazanta ĉe ili, pri siaj eldonajoj, pri sia statistiko ktp. Estus 

ankau dezirinde, ke ili pli grandnombre aligu al nia universala 

asocio kaj regule partoprenu en la reprezentantaro de niaj naciaj 

societoj, tiamaniere, ke ni sentu nin ĉiuj firme kune, tute prok

sime unu de la aliaj.

Multon ni povus fari por helpi unu la aliajn en propagando 

kaj utila uzado de nia lingvo. Multon ni povus lerni, unuj de 

la aliaj, ne nur kiel esperantistoj, sed kiel homoj, ĉ iam  el 

Oriento venis al Okcidento altaj blovoj spiritaj. Jam nun ni 

kon-ta!as kiom profunde la interna ideo de esperantismo al

logas niajn ĉ in ijn  kaj japanajn fratojn.

Nenion pli forte alsopiris Zamenhof ol tion, ke lia lingvo 

servu al Ia homaro por ekkonscii pri sia unueco familia. Ni 

esprimas al ĉiuj liaj sekvantoj, niaj ĉiulandaj samideanoj, nian 

plej koran bondeziron por sukcesa agado dum la nova jaro kaj 

sendas al niaj malproksimaj amikoj, ĉe P bordo de la Pacifika 

Oceano, nian apartan saluton en la nomo de la tuta esperant

istaro. Per Esperanto interfratigu Oriento kaj Okcidento en 

intima harmonio spirita.

Edmond Pricat 

Prezidanto de la Internacia Centra Komitato

de la Esperanto-movado

Vk. T i



3Kosmogonio.
Historio de ideoj pri Io JUond-origino.

Komencante de la plej antikvaj tempoj, kaj ĝis 

hodiau, la homa penso ĉiam volis penetri en la m i

sterojn de la mondo, de ĝia konstruo, deveno, origino. 

Eĉ sovaĝuloj, primitivaj homoj, havas siajn naivajn 

ideojn pri la naskigo au konstruo de la fizika mondo. 

Unu pedagogo rakontas ke Ii konis infanon, apenau 

trijaran, kiu post vico da demandoj, tute naturaj por 

la infanoj, ekzemple: ..kio estas lu no ?-, „el kie aperas 

infanoj-, ktp., subite demandis: .k iu  faris montojn?-, 

„kial steloj ne falas de la cielo?". Kaj tiu infano 

certe estis unu el milionoj, tute samgrade scivolaj.

I iel nomata industria kaj kultura progreso, kun 

la mafinoj, motoroj, artajoj, forte influis al la publika 

spirito, kiu pli Salas kuri al la mono, lukso, facila 

ĝuo, prefere ol serĉi belaĵojn de lo naturo kaj de la 

spirito. Tamen restas ankoraŭ granda pario de la 

pensantaj homoj kiuj ne estas indiferentaj antau la 

grandiozaj spektakloj de la stelplena ĉielo, de la sun- 

leviĝo, au de la eklipso. Tiaj homoj avide absorbas 

tiuspecajn verkojn kiuj traktas, eri populara formo, 

la problemojn de astronomio, geologio, kosmografio.

Unu el tiaj verkoj, laste aperintaj, kuŝas antau 

ni; ĝi estas du dece presitaj volumoj, kun 500 grand

formataj pagoj, 83 gra

vuroj, 44 fototipaĵoj:

Louis Maillard.

Quandla lumiĜre fut..

Les cosmogonies an- 

ciennes. Les cosmo- 

ĝonies modernos.

Lausanne. 1925-1926.

Por tiuj kiuj ne povas 

legi la verkon mem, 

ni donas mallongan 

resumon, ilustritan de 

kelkaj gravuroj, tiritaj 

el la verko.

Nekulturaj gentoj.

Fetiĉismo, animismo,

totemismo estas unuaj formoj de la religio Fabeloj, 

mitoj, legendoj .estas unuaj formoj de la scienco. 

Negroj sur Orbordo diras ke la dio Monamo logas 

sur la ĉielo, de tie li faligas pluvon por doni vivon 

al la kreskajoj, la nuboj estas vualoj sur lia vizago, 

la steloj estas gemoj de lia krono. En unu gento de 

Aŭstralio la ĉielestro Kojan mem naskis ĉiujn vivulojn. 

Hĝianoj kredas ke la dio kreis unuan homparon, post

multaj nesukcesaj provoj. Filo de la dio instruis al 

fiĝianoj la arton de fajro. La sama dio tenas la 

teron sur sia dorso. De tempo al tempo li turnigas, 

pro laco, kaj tio okazigas tertremon. Indigenoj de 

Marian-insuloj diras ke Puntan, antaŭ la mondokreo, 

logis en malplena spaco. Sentante sian haidan morton,

li komisiis al sia fratino konstrui la mondon el lia 

kadavro. El la brusto la fratino faris la ĉielon, el la 

ŝultroj la teron, la du okuloj servis por fari sunon 

kaj lunon, el brovoj ŝi faris ĉielarkojn. Eskimoj 

havas bonan dion de la ĉielo, lian patrinon, la teron, 

kiu estas malbona, avara, kruela. Suno kaj luno, 

frato kaj fratino ludas tra la ĉielo, kurante unu post 

la alia. La ĉielo bazas sur malproksimaj montoj, la 

tero bazas sur ŝancelantaj kolonoj, kiuj ne falas pro 

la senĉesa zorgado de Anĝekokoj, sorĉistoj.

A n tikva j Kulturoj. —  Meksikanoj scias ke la 

mondo travivis kvin periodojn, interrompitajn de kvar 

katastrofoj: ĉiu periodo havis sian apartan sunon, kiu 

dauris de 4 ĝis 5 mil jaroj. La tero aperis el la akvo, 

kiel grandega krokodilo. Unua suno lumis al periodo 

de grandeguloj. Dua suno estis ruĝa, kaj dua periodo

finigis en fajrego, kiu 

detruis ĉion krom 

birdoj, sukcesintaj for

flugi. Tria suno vidis

unuan homparon, kiu 

naskis homaron. La 

grandeguloj estis ĉiuj 

mortigitaj de la homoj. 

Tria periodo finigis 

per ventego, la homoj 

pereis au transform

is en simiojn. Kvara 

suno estis suno de 

akvo: iu serpentino 

naskis novan hom

aron, kiu fine pereis 

pro superakvego. Nur unu homparo savigis. Iliaj 

dekkvin filoj estis mutaj ĝis ĉiela birdo alportis al 

ili lingvon. Nun la homoj vivas en la kvina periodo 

kiu finigos pro iu nova katastrofo.

Ni preterpasas kosmogoniojn de Hindoj, kie pro

fundaj ideoj miksigis kun simboloj kaj fantaziaj bildoj. 

Unu el tiuj lastaj prezentas la terglobon sub formo 

de la sankta floro, lotuso.

I:

Egipta $u dindas ĉielon de lero



N°  I ☆ E S P E R A N T O  *

Babilona genezo: /ipsii, senlima profundegaĵo, 

kaj Mumnu Tiamat, oceana kaoso, estis komence 

intermiksitaj. De tempo al tempo el tiu miksajo 

kreigadis strangegaj uloj dotitaj de senpersona kaj 

simplega vivo. Tiel pasis la tagoj kaj jaroj. Poste 

naskigis ^nŝar kaj Kiŝar, ĉielo kaj tero, kaj fine 

iliaj gefiloj: Armu ĉieldio, Bel terdio, Ea mardio. 

Ĉiu el ili havis edzinon, aperintan el ili mem. Tiel

naskigis Mallumo kaj Nokto, kiuj naskis Teron kaj 

Tagon. Tero unue naskis sian edzon, Stelĉielon, 

lokitan super ŝi. Poste ŝi naskis montegojn, freŝajn 

rifuĝejojn de diaj Nimfoj, fine la furiozan Maron . . .

Ovidio, la fama roma poeto, utiligis la kosmo

gonion de sia tempo por siaj verkoj. En „Meta- 

morfozoj“ li donas majestan rakonton kiu impresigas 

eĉ tiujn kiuj ne kredas al la legendoj: „Per unu

2Em ;

iHIAjrtKAflVA
'T  or t/a n i chinms t *

ETO MAJA
Misa: «/mne’

r»v.

B h a r a t a

v I nde.

Lotuso hinda simbolo\de la tero 2. ,. Babilona skemo pri la universo

eldirita vorto, la Dia Majestulo, haltigante senordajn 

movojn de I’ Kaoso, elkreis Sunon, ĉielon, Elementojn, 

kaj ĉiujn belaĵojn de la Ronda Marino . .

kreigis la monda diaro, malamika al Tiamat. la 

oceanestrino, kiu komencis naski multegajn monstrojn: 

homojn kun korvokapoj, birdojn 'kun homkapoj, ĉe- 

valojn kun hundokapoj, multoblajn hundojn kun fiŝ- 

vostoj. Ti uj  teruriga ;armeo ĵetiĝis sur homojn kiuj 

ektimis, ktp. ktp. Tria gravuro montras skemon de

O, la babilona kosmo-

grafio. La tero havas

/  _____ formon de ŝlupetaĵa

f o / / \  \\ piramido. Sep ĉieloj

/  \ \ \ \ ĉirkauas la teron. Sep

inferoj ĉirkauas la 

subteron. Ĉ io estas 

tenita en unika sfero. 

\ \ L Hellena poeto

\ \ \ . Hesiodo, kiun vivis

\ -̂---2700 jaroj 'antau nia

|---tempo, tiel kantas en

CL siaj verkoj: „Laboroj

Sferoj de Eŭdokso kaj Tagoj. La Teo

gonio." — Antau ĉio 

ekzistis Kaoso; poste Tero kun larĝa brusto, restadejo 

de Senmortuloj, vivantaj sur neĝokovritaj pintoj de 

O limpo; ankau ekzistis malluma infero en profundo 

de la Tero; kaj Amulo, la plej bela el dioj. El Kaoso

Skemo de Kosmas

Grekaj Filozofoj. — Eŭdokso Unida (408 -355 

a. K.), unua el hellenoj, proponis sciencan teorion 

pri la universo. La steloj estas fiksitaj sur solida 

sfero, kiu turnigas ĉirkau la mondakso, kun konstanta 

rapideco. Ĉiu planedo movigas sur sia sfero, do estas 

ankoraŭ sep kuncentraj sferoj (la gravuro montras
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nur tri sferojn). Unua, ekstera, sfero turnigas ĉirkaŭ 

sia akso aa; la dua, estas interne de la unua, kaj 

havas du kombinitajn turniĝojn: sian propran ĉirkaŭ 

h b  kaj tiun de la unua; la tria turnigas ĉirkau CC 

kaj krome partoprenas en la movoj de la du unuaj, 

ktp. Aristotelo (384 322) instruis, ke ne povas ekzisti 

«kosmogonio- ( mondnasko) ĉar la mondo estas 

eterna, do nur ..kosmologio- ( mondscienco) povas 

ekzisti. La Universo 

estas limigita per 

ĉielo, post kiu nenio 

ekzistas, eĉ malpleno 

ne ekzistas. La Uni

verso estas plenigita 

je Etero, kiu eterne 

movigas. El la Etero 

devenas Astroj, rondaj 

korpoj, eternaj, diecaj, 

inteligentaj. La me

kanismo de la planed

an), kiun instruis 

Aristotelo, estas simila 

al tiu de Eudokso, la 

Tero okupas la centr

on. Sed la ideo, ke la 

Suno estas centro de 

nia planeda sistemo, 

jam ekzistis ĉe Hindoj 

kaj Hei lenoj. Filolao 

instruis ke la tero turn

igas Ĉirkau la centra 

fajrejo. Heraklido 

skribis ke la Suno 

estas centro ĉirkau kiu 

turnigas Venuso kaj 

Merkuro. Aristarko
instruis ke ĉirkau la 

Suno, senmova en la 

centro, rondiras la 

Tero kaj Ia Planedoj.

Kristana Kosmogonio. — Absorbita per teologiaj 

kaj teokratiaj luktoj, la Kristana Eklezio malzorgis la 

sciencan flankon de la studado. Cetere, la scienco 

estis konsiderata de teologoj kiel malpia, dangera 

hereza j. Tial okazis ke la semida Genezo, kiun ni 

trovas en la Malnova Testamento, ĝisvivis la Mez

epokon, Renesancon, kaj Novan Periodon. Sed la 

kristanaj verkintoj, restante fidelaj al la ekleziaj 

dogmoj, iufoje permesis al si krei teoriojn, kosmo

grafio)^ kiuj nature ne kontraudiris al la Biblio. En 

tiaj senkulpaj spiritludoj la centron de la Mondo 

okupis la Tero, la centron de la Tero la monto Ararat 

au la sankta urbo Jerusalem, la centron de Ararat 

la arkeo, kaj la centron de Jerusalem la tombo de 

Jesuo. Nia gravuro prezentas bildon de la mondo

D o m n v s  N i c o l a j

R E G V L A R I iS, A 5 T R O N O M O P v V M

la Kosmas Hindikopleŭsto {V I jarcento) komercisto 

kiu farigis monaho, post vojagoj al H indio kaj 

Etiopio. Lau lia sistemo la mondo estas speco de 

grandioza kesto, sur kies fundo staras plata tero kun 

altaj montoj. La kestoforma Mondo do harmoniis 

kun ia tabernakla kesto de bibliaj hebreoj. La astroj 

estas movataj de la angelo), simile al kandeloj port

ataj de la pregejservantoj.

Kopernik kaj Kepler.

Nuna astronomio 

estis kreita per soli

dara laboro de multaj 

ĉielobservintoj kaj 

matematikistoj, el kiuj 

du grandaj figuroj 

markas la novan 

epokon:

Nikolao Kopernik kaj 

Johann Kepler.

Nikolao Kopernik
(1473-1543) estis pola 

abato, naskita en 

Torŭn (Thorn). Li 

studis en Krakovo, 

poste en Italio —  Bo

lonjo, Romo. Dum  

35 jaroj li konservis 

sian latinlingvan verk

on „ Pri T urnoj ĉie laj 

kaj nur obeante al la 

amikoj, nelonge antau 

sia morto, li konsentis 

ke oni presigu ĝin. 

Lia modesteco estu 

ekzemplo por tiuj nun 

tempaj ambiciuloj kiuj

CANONKV5 rapidas publikigi siajn 

K o r . y p h . ^ l v ĵ  verkojn, antau ol ili

maturigis. Kopernik 

ne atribuas al si la honoron de la eltrovo: li citas 

antikvulojn kiuj instruis pri la turnigado de ta tero 

ĉirkau la suno. Ankau pri la gravitado (universa 

interaltiro) li esprimas gustajn ideojn. La libro de 

Kopernik estis komprenita siatempe nur de malmultaj 

scienculoj kaj liberpensuloj. Inter ili estis Ĝordano 

Bruno kiu pereis vivbruligita de la Inkvizitaro, kaj 

Galileo Galilei, kiu suferis en malliberejo kaj poste 

surgenue pardonpetis, neis sian konvinkon, antau la 

minaco de la mortigo. Kopernik instruis, ke la Suno 

estas centro de nia planeda sistemo.

Johann Kepler (1571 — 1630), eksteraga infano, 

malsanema, studis unue teologion, poste matematikon 

kaj astronomion. Li estis licea profesoro en Graz,
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el kiu oni forpelis lin pro disciplina kauzo. Tiani li 

venis al Praha por iĝi kunlaboranto de fama astr- 

observanto Tiho-Brahe. La penso de Kepler unue 

estis mistika kaj okultisma, li okupis sin pri astro

logio, pitagorismo. Li serĉis geometrian harmonion 

de la universo: ĉiu planedo apartenas al sia sfero 

ligita kun regula korpo: globo, kubo, tetraedro, okta

edro, dodekaedro, ikosaedro. El tiuj junecaj revoj 

naskigis plimatura teorio, kies konfirmo estis bazita 

sur realaj observo-mezuroj de Tiĥo-Brahe, kiuj mortis 

lasinte al Kepler sian sciencan trezoron. En la aĝo 

de 47— 48 jaroj li fine publikigis la 3 famajn legojn 

de la ĉiela mekaniko: ĉiu planedo turnigas Iau la 

elipsa orbito ĉirkaŭ la Suno, la surfacoj vektoraj 

estas proporciaj al la tempoj, la kvadratoj de orbit- 

tempoj estas proporciaj al la kuboj de mezdistancoj.

Apex (Vega)
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Protosolcil

Tiuj 3 legoj ĝis nun restas, kune kun Kopernika 

teorio, la bazo de scienca astronomio. Malriĉa kaj 

malfelica en sia infanago, Kepler vivis malriĉe kaj 

malfeliĉe sian tutan vivon. Kredeble li trovis grandan 

konsolon en siaj brilaj sciencaj studoj. En momento, 

kiam li mortis, lia tuta heredaĵo, restinta al la vidv

ino, konsistis en 22 skudoj, 11 florenoj, iom da tolaĵo, 

vestoj, libroj. Kaj tiu mizerulo estis oficiala astronomo 

de imperiestroj, Rudolfo U-a kaj de du aliaj.

Unuaj Sciencaj Kosmogonioj. —  Kiam la scienca 

astronomio naskigis, aperis unuaj sciencaj kosmo

gonioj. Renĉ Descartes (1596— 1650), genia filozofo 

kaj matematisto, elpensis sistemon de turnaĵoj (tour- 

billons) kiu devis klarigi la kauzojn de la astro-movado. 

A lia  geniulo, okultisto kaj viziulo, Sivedenborg 

(1688— 1772) interalie proponis teorion de la mond-

formiĝo. La universo estas plena de kosmaj turnaĵoj. 

Unu el ili naskis nian sun-sistemon. Turniganta 

kosma materio formis spiralojn, ringojn, kiuj poste 

diserigis je buloj, globoj, estontaj planedoj, kun glob

etoj, estontaj satelitoj. Malgraŭ nesufiĉa matematika 

bazo tiu teorio profete antaŭkaptis gustajn ideojn.

Isaak Newton (1642— 1727) estis tiu kiu devis 

resumi kaj antaŭenpuŝi ĉiujn progresojn de mate

matiko kaj teoria astronomio. Kune kun Leibniz, li 

kreas Superan Analizon en matematiko kaj fondas 

ĉ ie lan  Mekanikon per malkovro de la universa grav

itado. Pomo kiu defalas de arbo, Stono Tetita, luno 

kiu rondiras ĉirkaŭ la tero, tero kiu movigas ĉirkaŭ 

la suno, generale Ĉiuj korpoj en la universo obeas 

al la lego de la interaltiro (gravitado).

O

Buffon — Kant —  Laplace. — Tiuj tri pensuloj, 

naturisto, filozofo kaj astronomo, en pli kaj pli granda 

certeco, esprimis ideojn pri la kreigo de nia suna 

sistemo. Buffon (1707— 1788) opiniis ke iam la 

terglobo estis fluida, fajra, kune kun Ia planedoj, nask

itaj el la suno, en momento de la kosma kunpuŝiĝo 

kun granda kometo. Kant (1724— 1804) instruis 

teorion Iau kiu la kaosa materio komencis koncentrigi 

pro la intermolekula interaltiro; aperas turnigo, la 

maso platigas; aperas densaĵoj, kernoj de estontaj 

planedoj; kiuj siavice estas centroj por Ia satelitoj; 

la ringo dc Saturno estas ilustraĵo de tiu mondformiĝo. 

Laplace (1749— 1827), fondinlo de la matematika ĉiel- 

mekaniko, bazita sur Kopernik, Kepler, Newton, pro

ponis teorion, similan al la Kanta, pli detale ellaboritan. 

El primitiva nebulaĵo, varmega kosma vaporo, formigas 

centroj: unu granda, kerno de estonta suno, aliaj etaj, 

kernoj de estontaj planedoj, satelitoj. La fizika eks

perimento de Plateau longe servis kiel okulvidebla 

ekzemplo konfirmanta la Laplace-an teorion: en akvo- 

alkohola miksajo ekvilibre restas samdensa olea bulo; 

per manturnilo ĝi estas turnmovata; la forcentriga 

forto platigas la olean bulon, kreas ringojn da oleo, 

kiuj poste diserigas je oleo-buletoj. Tiu bela eksperi

mento ilustras la Laplace-an teorion, sed ne pruvas 

gian ĝustecon.

Hervĉ Faye (1814— 1902), Ia plej konata franca 

astronomo de la fino de XIX-a jarcento, reprenis

turnaĵojn (tourbillons) por provi pli precizan astro

nomian kosmogonion. .E n  la komenco la universo
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estis ĝenerala kaoso, treege maldensa, formita el ĉiuj 

kemiaj elementoj, intermiksita) Tiuj materialoj, obeaj 

al la reciproka interaltiro, estis de la komenco en 

diversspeca movigado, dispecigado. La pecoj, animitaj 

de translokigo kaj rotacio, naskis, pro progresema 

kundensiĝo, diversajn universojn de la kosm o/ La 

autoro ekzamenas kondiĉojn de la astronaskiĝo, iliajn 

relativajn movojn, rapidecojn, klinebenojn, spiral- 

turniĝojn, masojn.

LigondĜS en 1897 kaj Lafouĝe en 1898 publikigis 

studojn, kiuj pluen disvolvis la kosmogonion de Faye. 

La unua iom revenas al la Kanta, la dua bazas sur 

la Lakta Vojo, konsiderata kiel supergrada mondo.

Dualism aj kosmogonioj. — Por plilarĝigi la 

komprenon de la mondformiĝo, la du novaj teorioj 

celas harmoniigi Descartes- 

ajn t urnaloj n kun Newton-a 

gravitado. E. Belot dum 

dekok jaroj (1905— 1923) 

disvolvis novan specon de 

kosmogonio, en kiu rolas 

du fazoj: konstrua — Iau 

la turnaĵaj spiraloj, kaj 

ekvilibra — Iau lagravitada 

movigo. La prasuno, ne

buleca, grandega, fluganta 

al Apex, renkontas amorfan 

malvarman nebu lam aso j 

Okazas kunfrapiĝo je rapid

eco minimume 1000 km. 

sekunde, naskigas nova 

brillumanta wstelo“. Pro 

la frapego, en la ĉirkaua

maso kreigas spiralformaj vibradoj, densigoj, dikigoj, 

kiuj evoluas en kometojn (ĉe polusoj), kaj planedojn 

(ĉe ekvatoro). La profilo de tiu funelforma tavolaro 

estas logaritma kurbo. La kalkulitaj de Belot planedaj 

distancoj diferencas de la realaj nur je 3 ĝis 7%.

Konata astronomo See, en 1910, ankau esprimis 

opinion ke la renkonto de du kosmaj masoj estis 

primitiva kauzo de la mondformiĝo.

Abato Moreux, direktoro de Bourges-a observejo, 

en 1922, publikigis alian dualisman kosmogonion. 

.Am asaj fluoj da steloj, veraj procesioj da sunoj, 

montras ke ekzistas intima interrilato inter la stel- 

pozicioj kaj la strukturo de la nebulaĵaj fluoj, iam 

ekzistintaj . . .

Iu nebula amaso, kvazau duon-suno, Jetita plen

rapide en iun kosman nubon, okazigas grandegan 

.Sokon de miloj da kuglegoj, kuregantaj unu al alia

kun rapideco de cent kilometroj sekunde; subita 

vaporigo de ĉiuj elementoj; inter-atomaj energioj tuj 

liberigitaj; profundaj tavoloj de I' vagabonda astro 

malordigitaj; oceano da fajro vomanta garbojn da 

brulanta vaporo; blindige brila kaoso kie ĉio kun- 

miksiĝis; senhalta flamegado de tunmiliardoj da eks

p lo d a j ,  disĵetantaj ĉiudirekten protuberancojn kun 

furioza rapideco . . . Subite, tiu ĉiela fajrego sajnas 

estingigi; iluzio, ĉar la eiĵetaĵoj refalas sur la centran 

astron, kiun ili kovras je malhela lumo . . . "  Ni 

preterpasas matematikajn skemojn kaj fizikajn konsi

derojn. Moreux tiel konkludas pri sia propra hipotezo: 

«Oni erarus pri la valoro de I’ hipotezo generale, se 

oni en ĝi serĉus ion alian ol rimedon atingi, pere 

de rajtaj konkludoj kaj paso post paŝo, la veron. 

Estas do utila la laboro kiu konstruas hipotezojn sur

solidaj bazoj; ĉiu alportas 

sian eron da veraĵo kaj 

ĉiu tiamaniere progresigas 

nin al la nekonato."

Ĝenerala Kosmogonio.
En tiu ĉapitro la autoro (S-ro 

Maillard) jetas sintezan ri

gardon al la novaj ideoj 

pri strukturo kaj formigo 

de I’ universo.

Relativeca teorio. —
En tiu ĉapitro estas klar

igitaj malnova relativeco, 

teorioj de Einstein, eks

perimentaj konfirmoj de tiuj 

teorioj, ktp.
♦

Riĉe ilustrita, dokumentita; verkita en klara stilo, 

la verko de S-ro Maillard estas atentinda aperaĵo, 

kiu resumas la plej belajn, majestajn, eltrovojn de 

Astronomio, en la periodo de 3000 jaroj, de tiu ĉ ie la 

Scienco, kiu estis la unua, inter la homaj sciencoj, 

kiu estas la lasta, kiam necesas eldiri plastan vorton" 

pri la naskigo, evoluo kaj sorto de nia fizika mondo.

* *
*

La autoro de tiu rimarkinda verko Prof. Louis 

Maillard, de la Universitato Lausanne, volonte el

donus ĝin en Esperanto, se montrigus intereso por 

tio. Kiuj deziras subteni tiun projekton skribu al 

UEA . Aliflanke ili povas ricevi de nia oficejo la 

francan aldonon je favora prezo de 10,50 frankoj 

afrankite. (Red.)
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La mondo laŭ hinda emblemo populara
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Jia  vintro en S v isla n d o
Originalo dc A. Junod, direktoro de I'Svisa Turisma Oficejo.

•iz

La belajoj de Svislando, ĝiaj lagoj romantikaj, ĝiaj montoj 

kun eternaj negoj, ĝiaj banlokoj, ĝiaj sentime Jetitaj fervojoj, ĝiaj 

historiaj memorindaĵoj, ĝiaj originalaj lokaj kutimoj, ĝiaj bon

famaj lernejoj kaj institutoj, ĉio jam delonge kontribuas al la fakto, 

ke tiu ĉi lando fariĝis la renkontejo de la tutmonda vojaĝantaro

Ĝis la fino de la 19-a jar

cento Svislando altiris la tur

istojn precipe dum la somera 

sezono. Ili tie sin donis, kiel 

ankoraŭ nun, al la someraj sportoj, 

al pied-ekskursoj, al alpinismo, 

al fiŝkaptado, boatveturo, naĝado; 

ili restadis en bankuracaj lokoj 

au vizitadis la pentrindajn urbojn.

Sed depost trideko da jaroj 

ankaŭ la vintro fariĝis sezono 

de turismo kaj de liberaeraj 

sportoj. La sekreto de tiu trans

formigo estas en la higienaj kaj 

resanigaj kvalitoj de ia vintra 

altmontaro, de ĝia viviga pura 

aero, libera de la polvo kaj la 

mikroboj, de ĝia atmosfero in

tense lumpotenca.

Dum la nebuloj vintraj estas 

tre oftaj gastoj de ebenaj landoj, 

ili estas nekonataj en altaj regi

onoj. El tiu ĉi vidpunkto Ia 

montaj partoj de Svislando, tio estas Alpoj kaj Jura Montaro, 

povas esti konsiderataj kiel ia paradizo de I’ vintraj sportoj. La 

suno tie brilegas ofte dum tutaj semajnoj kaj monatoj, sub la 

ĉielo senŝanĝe pura La montoj kaj altaj valoj estas preskaŭ 

ĉiam kovritaj de mantelo da seka neĝo, tial la aero tie restas 

treege pura.

La suna elradiado eksterordinare forta permesas, malgrau 

malalta temperaturo, la restadon kaj ekzercadon sub libera ĉielo 

en ĉambraj vestaĵoj. Kondiĉe, ke la malsanuloj estas ŝirmitaj 

kontraŭ la vento, kio fakte ekzistas Ĉe sanigaj establejoj de 

Arosa, Davos, Montana, Leysin kaj multaj aliaj, ili povas resti 

kuŝantaj dum longaj horoj sub la sunradioj, apenaŭ kovritaj de 

iu somera vestalo. Ankoraŭ pli bone: oni vidas en vintromezo,

sur la neĝo, ĉe la malalta temperaturo, infanojn kaj junulojn, 

kiuj — vestitaj nur je fortaj ŝuoj — ludas nudaj sub la suno, 

aŭ sin okupas trankvile pri io ajn alia. Malsanuloj, resanig

antoj kaj bonfartaj personoj tie ĝuas la sunan lumaktivadon 

kies influo sur la homan organaron estas nekompareble valorega.

En tio estas la sekreto de 

la kreskanta famo de svisaj montoj 

kaj de ĝiaj vintraj restadejoj, kiuj 

ĉiuloke estas bone provizitaj, 

hejtataj kaj posedas komfortajn 

hotelojn. A l la bonefikaj ekzercoj 

kaj plenaeraj promenadoj aldon

igas la ĉarmaj longaj vesperadoj 

kun ilia korteĝo da festoj kaj 

amtizarangoj.

Glitkurantoj kaj skiistoj, ama

toroj de neĝveturileto, skeletono 

aŭ bobslejgo, fervoruloj de „cur- 

ling“ au de ,hockey*, forkurinte 

el la ebenajoj nebule kaŝitaj, 

venas serĉi sur la sunlumitaj ah

afoj Ia pentrindajn lagojn kaj 

glaciigitajn lagetojn, la klinvojojn 

kaj negajn deklivojn, kiuj pre

zentas al ili mirindajn kampojn 

por la ekzercadoj. Al ĉiuj kiuj 

serĉas distradon de ilia absorba 

taglaboro, al la sportuloj avidaj 

je granda aero, je suno, je lumo, precipe al tiuj, kiujn embuskas 

la neurastenio, al ĉiuj — ni konsilas gustumi la montaron dum 

la vintro, por konatigi kun gia altvalora bonfaranta influo sur la 

korpon kaj la spiriton.

La skiisto prefere serĉas sufiĉe altan lokon por superregi la 

nebul-maron kiu ofte dum la vintro kovras la ebenafojn kaj lagojn, 

ĉar samtempe sur la altmontoj la suno regas potence. Tiuj, kiuj 

ne konas la vintran montegaron, kiuj ne havis privilegion admiri 

'a delikatan puntaraĵon de alpaj pikoj sin levantaj el la nubeg- 

aro, tiuj ne trasentis unu el la plej puraj emocioj kiun povas 

havi homo antau la spektaklo de Ia naturo en ĝia tuta brilego.

La regiono rezervita al la skiistoj enhavas ĉiujn montarojn 

super 1000 metroj: Grizonoj, alfajoj de St. Gali kaj Appenzell,

Artglitkuri en St. Moritz

u s tade Ste Croix
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Klosters Engelberg



N°  I *  E S P E R A N T O  *

Centra Svislando, Berna Oberlando, Valda Riparo kaj friburgaj, 

Valeso kaj Jurao Dank’ al la skio, la neĝo, kiu antaŭe mal

helpis la komunikadojn, farigis nun grandega vojo. ĉiuflanke 

la spaco estas malfermita por la skianto; ĉiuloke liaj etpezaj 

tabuletoj lin portas tra la montetoj kaj arbaroj, nenio lin povas 

haltigi, li supreniras la 

montojn, poste regigas 

en la valojn kun kap

turniga rapideco. .Nenio 

pli disvolvas la muskol

forto}^, diras Nansen,

.nenio pli faras la korpon 

elasta, nenio pli donas 

da sinrego kaj lerteco, 

nenio pli fortigas la volon, 

nenio igas la spiriton tiom 

freŝa kaj vigla kiom la 

skia ekzercado*.

La ĉefaj vintraj rest

adlokoj posedas glitkur

ejojn, kies glacio, bone 

prizorgata, estas ĉiutage 

rabotata kaj akvumata.

Kelkaj glitkurejoj havas 

parton rezervitan por la 

ludantoj de „hockey* aŭ 

de „bandy . kaj de »cur-

ling“. Ni citu inter la vintraj sportolokoj tiujn, kiuj havas la 

plej famajn glitkurejojn: St. Moritz, Celerina, Pontresina, Davor, 

A rosa, Klosters, Rig:, Kaltbad, Engelberg, Andermatt, Murron, 

Wengen, Grindelwald, Kandersteg, Adelbodcn, Zvveisimmen,

Gstaad, Chateau d’Oex, Les Avants, Caux, Diablerets. Lcysin, 

Villars, Morgins, Champĉry, Montana, Loufeche - les - Bains, 

St. Cergue, les Rasses. Pluraj el tiuj lokoj havas neĝkampojn 

zorge aranĝatajn por la fervoruloj de la glitveturileto, bobslejgo 

kaj skeletono. — Do, la adeptoj de I’ vintraj sportoj estas vere

embarasitaj per la abund

eco de elekto. Kien ajn 

ili sin movas, ili certe 

trovas, dum la tuta mal

varma sezono, la sportajn 

establejojn kiuj povas 

kontentigi ilian guston, 

kaj ia hotelojn komforte 

aranĝitajn; fine, ili trovas 

la negon kaj la glacion, 

unuajn kondiĉojn de la 

sportoj, la puran aeron, 

la brilradiantan sunon, 

la prujnornamitajn arb

arojn, la cirkojn da alt

montaroj la blindigajn 

panoramojn. ĉ u  estas 

necesa ankoraŭ io alia, 

por ke Ia montoj allogu 

en kreskanta nombro 

tiujn, kiuj sentas bezonon 

momente forlasi la ab- 

sorbantajn okupadojn de la urbo, la lumozan kaj polvoplenan 

atmosferon de I’ grandaj centroj, la malsekejon kaj nebulon de 

I'ebenajo, por sin bani sur la monto — en la aero vivdona, 

inter la sunriĉaj pejzaĝoj kaj meze de la naturo ideale belai

Danos

El la „Rubajat“ (Notlibro)
de Omar Ĥajam.

L“ verko de t i tiu persa poeto vivinta en la li- a  jarcento, kvankam gi montras {ajne materialistan lilo io lion , entenas pensojn de profunda spirita valoro.

XLII

Kaj tra hotela pord' en tagofino 

malhele, Stele, venis angelino, 

portante vazon sur la Sultro kaj 

min petis trinki . . . trinko estis vino!

XLI!1

La Vino per logiko absolute

rebatas la sektaron p lenrefute----

subtila alhemio, kiu Sangas 

la plumbon de la viv' al oro tute.

XL1V

La glora Mamud, forta, nevenkita, 

al tuta miskredanta ar’ bandita 

da ambroj, timoj, en anim ’ svarmantaj 

dispel-detruas per la glav' sorĉita.

XLV

Ho, lasu disputadon al saguloj, 

kaj meze de I' tumulto, en anguloj 

kvietaj, moku ni la m ondbatalo^ 

ni ridu gin; gi faras nin nur nuloj!

LXVI1

Ha, min mortantan benu per la Vino, 

per Vin' la korpon lavu, en la fino;

en mortotuk el vina foliaro 

kuŝigu min en dolĉa garden-sino,

LXV!1I

ke mia cindro per la bonodoro 

dolĉe-insida, kiel juna floro, 

surprizu ĉiun fidelulon, kiu 

min pasos, kaj lin tenu je la koro.

LXXII

Kun rozo, ve! printempo flugas for! 

De I' libro de junec’ la bonodor’ 

pereas. Najtingalo jus kantinte 

el kie flugis, kien? Vana plor'!

LXX1II

Amata, se ni povus en konspiro 

ĉi-universon, idon de deliro, 

ekkapti kaj frakasi, Ĉu ni ne 

refarus gin laŭ nia kordeziro?

LXIX

Kaj vere, mia amo al idolo 

min lasis sen kredito, sen konsolo, 

dronigis la honoron en pokalo, 

kaj vendis la bonfamon por obolo.

LXX

Ho, ofte, ofte, juris mi la penton . . . 

sed ĉu mi sobre pelis for la tenton?

Printempo tiam, roz'-en mano, venis, 

en pecojn Siris eluzitan penton.

LXXI

Kulpa la Vin' je multa perfidaj», 

je  rabo de I' honora la vestajo;

sed diru . . . kion la vinist’ aĉetas 

duone karan kiel la vendaĵo?

LXX1V

Ha, lun’ de mia ravo, Ĉiam hela, 

relevas sin la glora lun’ Ĉiela;

ŝi ofte min reserĉos tie ti 

(sed vane, vane!) en gardeno bela.

LXXV

Kaj kiam vi, en brilpieda paso 

de lok' al loko inter la amaso 

da gastoj sur la herbo, goje venos 

al mia loko . . . nur malplena glaso!

Tradukis A De I s udo, 

Rabaul, Nova Gvineo.
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LITERATURO

Tri Regoj*).
De Vasile Pop**j.

Kristnaskan vesperon la geedzoj malgaje sidas 

ĉe la tablo. Kvarono de jarcento pasis, de kiam ili 

vivas kune, sed tamen solaj, ĉar ilia filino malaperis 

antau ok jaroj kristnaskan vesperon; Ŝi forkuris kun 

malriĉa junulo petinta ŝin por edzino. La knabino 

multe ploradis, sed vidante, ke Siaj gepatroj estas 

decidintaj ŝin doni nur al homo kun havajo au al- 

menau kun «situacio en perspektivo-, ŝi senespere 

decidis: foriris kun Ii.

ĉ iu j serĉoj restante vanaj, ŝia patro estis ne

konsolebla, ke ii malfeiiĉigis sian filinon pro mono, 

pro havajo; kaj li estus volinta ŝin revidi, ŝin havi 

ĉe si, eĉ se li eestus la plej lasta mizerulo, li estus 

aminta lin, nur por ke ŝi estu felica kaj foje-foje 

montru sin al li. S e j ĉio vanas . . . Nenia vivsigno.

Kaj nun, pasis jaroj, de kiam ili priploras ŝin 

kiel mortinton: pasis ok jaroj, de kiam la domo ŝajnas 

al ili dezerto, ok jaroj, de kiam ĉiu kristnaska vespero 

es'as vespero de malgajeco, kiam ili sidadas parolante 

pri sia «Helenjo“, rememorigante al si, ke tiutempe 

kiel etulino, ŝi promenis tra la domo kun J a  stelo-, 

plenigante la ejojn per ŝia gajeco; kiel ŝi kantis stelo- 

kantojn, kiel ŝi serenigis ilian vivon. Estas memoroj 

dolorigaj, sed tiome dolĉaj, ke malgrau ĉiu enhavata 

ĉagreno, la duo gepatra faras ĉion eblan por refreŝigi ilin.

Delonge vesperiĝis.

La maljuna servisto venas al la tablo kaj raportas:

«Mastreto, ekstere estas kelkaj infanoj kun la 

stelo: ili estis ankau pasintvespere”.

«Jes, mi memoras', diras la Sinjorino, „tiom bele 

ili petis por ke ni lasu ilin kanti, ke, se mi ne estus 

sciinta, ke estas malgaja, mi estus vokinta ilin: de

longe mi ne audis infanajn voĉojn . . .  ĉ u  ili envenu. . .?

La Sinjoro glatigas sian frunton kaj diras al la 

servisto: ..Voku ilin . . Kaj post la eliro de la 

servisto, li flustras sopire: «A lmenaŭ kristnaskvespere 

ni audu infanajn voĉojn-.

La servisto envenas farante lokon por la «steluloj-; 

sed ju pli trankvila li estas kutime, des pli ekscitita 

li ŝajnas nun.

*) Ustas kutimo en Humanio, ke la vesperon de kristnasko 
iniano) vestitaj je Tri Regoj kaj Horodo, portante paperstelon 
lumigitan kaj k^nte iras de domo al domo kaj prezentas la 
historion de la naskigo de jezuo.

**! Naskigis en 1876. Li havis maltrankvilan vivon, parencan 
al tiu de Liorki. De li aperis la sekvantaj volumoj de noveloj, 
skizoj, romanoj kaj rakontoj: La minejo de P vivo (1902), Neniafoj 
(1903i, Ki la amo de I etuloj (1904), Princineto Violeto, romano 
(1905>, Kido kaj ploro (1906), Tra la sorĉo de Tamo (1907), 
Kiel amas knabino (1907), Kiel ni amu ( l^ S ) ,  Pli iorta, ol la’ 
amo La amo triumfanta (1911), Amo pro okuloj (1915)
La enamiginta Usonanino, romano (1920).

Kvazau li malvarmus, tiom vigle li moviĝas. Li 

lokigas la infanojn en la ĉambron. La tri Regoj de 

oriento, kune kun la pajaĉo, envicigas apud la stelo. 

Pajaĉo, maskita per peltomasko estas vestita virin

maniere, longan ĉakon havas sur la kapo, estas pli 

alta, ol la regoj kaj staras sin retirinta post ili. Kaj 

kiam la infanoj ekkantas, Ŝi silentas. D u  el la tri 

Regoj estas knaboj: la unua sep- kaj la alia sesjara. 

La plej malgranda Rego estas knabineto kvarjara, 

kun rigardo dolĉa, tiom kara, ke ŝajnas petegi rigard

ante en ies okulojn.

Iliaj karaj voĉoj estas ĉiela muziko por la koroj 

de la geedzoj. La maljunulo auskultas ilian kanton 

kaj la Sinjorino rimarkas, ke dum la kanto la knab

ineto sin turnas al Pajaĉo kaj diras iom balbute, sed 

kun delikata tono:

«Ĉu vi ne tantas (kantas)?"

Pajaĉo tremetas, sed klinigas, signas per la fingro 

al la knabineto kaj volas sin regi.

Kiam finigas la kanto, la plej malgranda rego 

iras al la mastrino, prenas kaj kisas sian manon. 

La sinjorino klinas sin por rekisi la infaninon, sed 

ekvidante la vizagon de I’ etulino, ŝi konsternigas. 

Kun movo ŝi proksimigas la knabinon al la lumo, 

rigardas ŝin, poste metas la manon sur sian koron 

kaj demandas per voĉo vibranta de emocio: 

«K-k-kies vi estas, knabineto . . . ? ! “

«De panjo-, respondas la infanino, kisante la 

vangojn de la sinjorino.

La edzo audis la demandon de sia edzino, li 

rapide levigas, alproksimigas kaj rigardas la vizagon 

de la infanino, flustrante kun miro:

Kia stranga simileco . . .! Lenjo nia . . .“

La infanino karesas liajn vangojn per la mano 

kaj diras karece:

«De tie (kie) vi scias, te mi nomidzas Lenjo, oejo?*1 

«Etulineto!-, diras la sinjorino kortuŝita, «kiom 

naiva ŝi estas!-

Sed la servisto, haltinta ĉe la pordo kvazaŭ 

freneze, rigardas Pajaĉon. Pajaĉo ŝajnas havi tro 

longan hararon kaj ŝajnas, ke la tuta hararo estas 

sovita sub la ĉakon. Ŝajnas, kvazaŭ plorus Pajaĉo, 

ĉar ŝi levas la manon al la okuloj kaj ŝia brusto 

saltadas, kvazaŭ sub gemoj retenitaj . . .

La maljunulo sentas penetron de neklarigita 

konsterno; kun tremanta gesto li vokas pli proksimen 

unu el la knaboj, rigardas lin, en penso komparas 

lin kun malnova memoraĵo, kaj prenas lin en la 

brakojn, demandante pri lia nomo.

La sinjorino, kaptite de stranga antausento, 

rigardas al la pordo kun okuloj grandaj, mirigitaj; 

ŝi vidas la nekutime ekscititan aspekton de la servisto,
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ŝi rigardas Pajaĉon, kaj ŝi vidas tra la largaj truoj 

de la masko, okulojn grandajn malsekajn, petantajn. 

Fulmo trapasas sian koron. Tiu rigardo!? Tiuj okuloj! 

Sinjoro! Ĉu ŝi sonĝas!? . . .  Ŝi vidas, kiel saltadas 

la brusto de Pajaĉo; Sajnas, ke ŝi audas mallautan 

sonon de sopiro-ploreto; kaj ŝi ne povas klarigi al 

si, kial tiu emocio tremiga. La Sinjorino apogas sin 

al sego, ŝi fikse rigardas la maskitan estajon kaj ŝia 

koro bategas en la brusto, kvazau atendante okazont

a j n  decidigan.

Ŝi delasas la segon kaj kun rigardo fiksita sur 

Pajaĉon, ŝi antaupaŝas: nomo venas sur ŝian buŝon. 

La sinjorino etendas la manojn al la fremdulino, kaj 

kun tremantaj lipoj, kun deformita vizago, kun okuloj 

malsekaj pro emocio, ŝi diras kun la tuta sopiro de 

sia animo: .Helenjo kara!-

Pajaĉo ektremas, etendas Ia manojn al la sinjorino, 

kaj falas surgenuen. Superŝutita de emocio ŝi apenau 

havas forton por diri: .Patrino" kaj ŝi ekploregas.

La boero*) delasis la knabon: li proksimigas nun 

al Ia grupo, kaptite de tremiga emocio, kaj li ne kredas 

al siaj okuloj.

La sinjorino plorante klinigas al Pajaĉo, deprenas 

ŝian maskon kaj ŝi kisas la vizagon de la juna virino, 

plorante, en sopiroj dirante:

j a r u l i n o  de patrino, knabino! Karulino!"

Kaj ŝi levas ŝin al sia brusto.

La sinjoro luktas kun Ia emocio, jen li ridus, 

jen plorus pro la feliĉo. Kun okuloj malklaraj de 

larmoj, li klinigas super la du virinojn kaj ĉirkauprenas 

ilin per la brakoj, plorante. La servisto forrapidas 

de la pordo, kisas la manon de Pajaĉo kaj poste li 

viŝadas siajn okulojn, flankeniras kaj ploregas kvazau 

freneza pro gojo.

La infanoj miras, nesciante kion opinii pri la 

okazintajo; sed la knabineto per certaj pasoj prok

simigas al la Stelo, ŝi ekprenas kaj levas ĝin direkt

ante al la grupo — kaj kun ŝia voĉo argenta —  ek

kantas heroe, kiel granda kaj brava imperiestro:

«Tli ledzoj (reĝoj) de oliento . . . !“

La sinjorino forigas de la grupo, ŝi prenas en 

brakojn la knabineton kaj kisas ŝieton, dirante en 

larmoj:

.Anĝeleto de patrino, ĉu ne vere, vi restos ĉe m i?"

„Mi ne estas andzelo", diras la knabineto, „mi 

estas Impeliestlo!"

.Bone, vere: vi estas .impeliestlo". Ej, .Impeli- 

estla" Moŝto, ĉu vi restas ĉe m i?"

.Se lestos panjo, Jestos antaŭ (ankaŭ) m i", diras 

la granda Imperiestro, ekprenante kaj kisante ŝian 

kolon; poste konfidencie, ĉar la Imperiestroj kelkfoje 

estas konfidencia} al la ordinaraj mortontoj, ŝi aldonas: 

.sed sciu, sen . . . sen panjo mi ne luudas!"

El la rumana originalo tradukis Tiberio Morariu.

*) Boero =  nobelo rumana.

Homoj kaj abeloj
de Liang-ĉu-oaj.

Poetoj kiel Maeterlinck au scienculoj kiel Porei 

ame studis la vivon de insektaj komunumoj: abeloj, 

formikoj. Ankau filozofo Bergson ie rimarkas pri 

ties alte organizita socia vivo. Ĝ i ĉiam igis min jaluza.

Nur pensu momente pri la miloj kaj milionoj 

da bonaj homoj, instruistoj, apostoloj, predikantoj, 

ĉiutage ŝvitantaj por enigi en niajn egoistajn cerbojn 

la ideon, ke ni servu niajn fratojn, sindonu al la 

kolektivo, akceptu altruismon, kooperadon, social

ismon, solidarecon, komunismon ĉiukoloran aŭ eĉ 

nur simplan organizemo^ Kia peno! Kia Svito! 

Kia langlacigo!

Dume tiuj etaj insektoj ĉion ricevis de la naturo 

en sia propra instinkto. Altruistaj, kooperaj, social

istaj, solidaraj, komunistaj ili naskigas same kiel 

flavaj au nigraj kun flugiloj kaj antenoj. Same kiel 

ni mangas, spiras, dormas instinkte, sen virto, sen 

peno, ili servas sindone sian komunumon tute maŝine, 

tute nature senpripense. Egoismo estas ĉe ili ne

natura, kontraŭinstinkta, kvazau fasto por ni.

Kiom oportuna tia instinkto! Kiom tempoŝpara! 

Senmerita kompreneble, sed kiom pli praktika ol nia 

terura egoista instinkto senĉese kontraua al komunaj 

bezonoj kaj interesoj!

Ĉu malica kreinto volis turmenti la homojn don

ante al ili konsciencon kaj instinkton ĉiam interbatal

antajn, kiel kantis V igny en siaj maldoleaj poemoj? 

Tio estus kruelaĵo neSupozinda.

Ĉu abeloj kaj formikoj estas pli antikvaj ol ni 

en civilizo kaj iom post iom kreis al si tiun kolektiv- 

istan instinkton? Tiam ni nur estas kompare mal

progresaj bestegoj ankoraŭ bezonantaj centjarojn por 

atingi la moralan altecon de I’ organizitaj insektoj. 

Kiom humilige! Tamen ni paciencu, ĉu ne?

ĉe  homoj oni tamen observas unu tian econ 

instinktan, la sindonon de patrinoj al siaj junaj idoj. 

Tie, egoismo estas escepta kaj koniraunatura. Cetere 

tio estas tute simila ĉe leonoj au tigroj. Kun tiaj 

kolegoj ni staras multe pli egale.

Tia instinkto patrina povis sufiĉi en epoko kiam 

ekzistis neniu alia homa grupigo ol familio de infanoj 

ĉirkau naskinta virino. Pri la vagantaj patroj ni ne 

tro parolu. Malrapide kreskis ilia sindono al la 

familio. Tamen ĝi ekzistas nun en certa proporcio.

Sed la homa vivmaniero evoluis multe pli rapide. 

Nun ni vivas kiel abeloj au formikoj en grandaj so

cietaj grupigoj, sed ĝuste mankas al ni preskau tute 

la organiza kaj sindona instinkto. A l ordinaraj homoj 

estas ankoraŭ nature labori nur por si mem au por 

la familio, sed tute ne pensi pri la ĝenerala aro.

Tie kuŝas granda abismo inter la kolektiva be

zono kaj la individua instinkto. Ĝ i kauzas senĉesajn
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konfliktojn kaj malordojn. Iom post iom kreigis ĉe 

homoj sento pri patriotismo, sed ĝi ankoraŭ restas 

sur la kampo de milita defendo kaj tute ne atingis 

la gradon de ĝenerala servado kaj sindonado al la 

geografia nacio en aliaj kampoj.

Kaj tamen eĉ tie la homaro denove evoluis pli 

rapide ol la instinkto. Nacioj ne povas plu vivi izol

ite. Ili emas kunigi en aran ligon kaj tiam patriot

ismo ne plu sufiĉas. Instinkto pli kolektiva devas 

ĝin anstataui au kompletigi. Ankoraŭ ĝi mankas ĉe 

la plimulto. Faktoj iris pli rapide ol sentoj. Kred

eble okazos iam simile pri la klaskonscio. Tre ri

markinde estas, ke la homaj instinktoj ĉiam malfruas 

kompare kun la socia stato.

Kion fari? Ni ne atendu miraklojn. Multaj 

homoj konsideras la tutan kampon pri konscienco 

kaj moralo kiel nuran aferon de koro kaj kredo. Tio 

montras ĝuste ilian tro individuan instinkton. Kio 

estas kora au konscienca por unu ero, estas ofte 

saga kaj racia por la tuta aro. Vidu amon. Por vi 

ĝi estas afero nepre kora. Sed por la homaro ĝi 

estas sago, eĉ kalkulo. Ĝi signifas dauri.

La inspiro de konsciencoj kaj la altruistaj instigoj 

blovantaj tra la homaro estas eble la granda klopodo 

de la naturo akordigi nian instinkton kun nia kolektiva 

vivmaniero. Kiam la esperantistoj per sia senlaca 

penado helpas la individuojn akiri honorsenton, ili 

ankau ŝvitas por ke ni postkuru la socie-saĝajn 

abelojn kaj formikojn. Tiu ŝvitado ne estas perdita. 

Cii respondas al urĝa bezono de la homa familio.

THA LA LIBRARO.
Datala raporto pri iu p u b l ik a j  okupu! tro ampleksan lokon en nia gazeto. La 
eldonajoj estai bibliografia notataj an la rubriko «Novaj libroj*. Sub titalo: «Tra 
la libraro'1 aperos ne plenaj sciencaj prilingvaj recenso), ĉar multaj aliaj gazetoj jam 
daura komisiis al lertaj kunlaborantoj tiun tre utilan laboron, sed pli simplaj ge
neralaj impresoj de nura leganto, celanta informi aliajn legantojn pri la enhavo ck

la plej rimarkinda) novaperintaj verkoj.

Zamenhofa traduko. — Psikagogio. — Lenina verko. — 

Diversaj bravuroj. — Vortaroj. — Propagandiloj

*

La dua kolekto de Fabeloj de Andersen, tradukitaj de nia 

majstro, kaj iam aperintaj en La Revuo, Jus estis eldonita, dum 

la unua kolekto reaperas en dua eldono. La tutan iaman fabel

aron de I'mondkonata dana poeto kaj rakontisto ni do posedas 

Ne bezone rediri, kiom tiuj porinfanaj historietoj estas ankaŭ 

alikflŭze interesaj por maturuloj; kiom da ironiaj aŭ paradoksaj 

aludoj enestas; kiom imagema kaj pentreme eslis la autoro Sed 

la traduko mem estas por ni grava, kaj ni ĉiam admiras ia 

simplan facilan stilon de Zamenhof, la lertecon per kiu li sukcesas 

ĉion diri, nialgraŭ la modesta vorttrezoro de nia lingvo, sen 

serĉado al novaj radikoj au kapturnigaj kunmetajoj. Tamen, de 

la unuaj tradukoj al la lastaj, progreso estas sentebla. En Virineto 

dc I’ maro, kredeble pli frue tradukita, vortoj .plu* kaj .kvazau* 

forestas, anstatauitaj de .pli* kaj .kiel se*; .elrigardi* fariĝis 

.aspekti*, .trunkido" ŝanĝiĝis en .trunketo", ktp. Pruvo ke 

Zamenhof ne deziris ŝtoniĝon dc I’ lingvo, ke li akceptis ĉiun 

racian pliriĉigon, dum aliflanke li ŝparis la neologismojn per eluzo 

cle ĉiuj eblecoj en la jam ekzistanta materialo. En la dua kolekto

iom mirigas la oftaj „kunkun“ (kunkunfaldi, kunkunpremi, kunkun- 

ŝoveli, k. m. a.), la vorto .treti" (piedpremi, tredi en Boirac), „ĉi“ 

en senco de .ĉ i tie*. Ambaŭ volumoj, streĉe presitaj, kun tre 

ampleksa teksto estas aĉeteblaj por tre malalta prezo; tio, krom 

la valoro de I’ verko kaj de I’ traduko, espereble necesigos baldau 

pluajn eldonojn, kiuj indus pli belan paperon kaj pli grandan 

literaron.
*

Ni de longe sonĝas pri tempo, kiam Esperanto estos Cie 

akceptita internacia perilo. Tiam, ĉiu homo scipovos la help

lingvon: tiam literaturistoj kaj sciencistoj mem verkos esperante 

tradukojn de siaj romanoj au resumojn de siaj studoj, ĉ u  ne 

ekestas tiu tempo, kiam ni vidas, ke konata autoro de psikologiaj 

libroj, S-ro C. Baudouin mem prelegas en la kursoj de I’ Ĝeneva 

Kongreso, kaj mem verkas en Esperanto, por numeroj 5 kaj 6 

de Biblioteko Tutmonde, atentindan sciencan traktajon pri La 

ario de memdisciplino? En tiu tre interesa kaj, malgraŭ la tre 

speciala temo, tre klara libro, la nova Psikagogio aperas sintezo 

de ĉiuj konservendaj praktikajoj el la diverstempaj filozofioj, de 

Budismo, Stoikismo kaj Kristanismo, ĝis la modernaj Kristana 

Scienco kaj Psikanalizo. Sed tian jam koncizan studon oni ne 

rajtas velkvoivi en seka resumo. Se multaj tiaj verkoj envenas 

cn Bibliotekon Tutmondan, tiu kolekto akiros grandan valoron. 

Ankaŭ je lingva vidpunkto la libro pruvas ĉiel taŭgccon de Esper

anto; novaj kunmetajoj kiel .sentilo', .venebla" estas tre trafaj

esprimoj. (Nur du eraretoj frapis la okulojn de I’ leginto; .direkte 

de*, anstataŭ .direkte al* kaj .impotenco" anstataŭ: impotenteco

aŭ sei potenco).
♦

Sennacieca Tutmonda Asocio daŭre eldonas librojn defend

antajn sian idearon; nun aperas kun portreto de I’autoro, vtrko 

de Lenin pri Stato kaj Revolucio. Tiu energia pledado estas ĉefe 

komentaro de paĝoj ĉerpitaj en Marx kaj Engels; ĝi klarigas, 

kiel Stato estai nur ilo por ekspluatadi kaj premegi la proletan 

klason, kiel parlamentoj estas nuraj babilejoj, kie privilegiuloj 

trompadas la simplan popolon, kiel la laboristaro kaj la kampularo 

devas unue perforte konkiri la politikan regadon, organizi la 

diktatorecon de I’ proletaro; cetere ĉi tiu estas nur provizora 

unua Stupo, kaj komunismo trovos sian fincelon en neniigo de 

I’ Stato, kiam formortados la tula ŝlatmaŝino far iginta senutilajo 

post malapero de I’ klasbatalo. La tuto apogas sin sur senĉesa 

akra kritiko de I’ demokrataj socialistoj, tiuj oportunistoj, kripl

ig is ^  de Tvera marksismo, fuŝistoj de I’ revolucia agado, ŝovin- 

istoj kaj patridcfcndistoj, unuvorte renegatoj kaj filistroj. La verko 

estas interesa dokumento, kiu precize montras la vojon kaj volon 

de komunismo per voĉo de unu ĝiaj ĉefaj kondukintoj; sed la 

ĉiama batado, inter tamen proksimaj tendencoj, per priteksta 

harfenda dialektiko, iom memorigas la vanajn privortajn disputojn 

de skolastikistoj en mezepoko. La traduko estas taŭga, krom 

multaj longaj frazoj komplikigitaj per disigo de partoj de sama 

komplemento; oni ankaŭ uzis .et, eg, aĉ‘  kiel prefiksoj.

Ankan pri Ruslando temas Ligilo U. S. S. R. Unuiĝo de 

oficistoj de Poŝto, Telegrafo, Telefono kaj Radio konigas en tiu 

ilustrita broŝuro la kondiĉojn de Tlaboro, la organizon de T 

sindikatoj, la profesiajn avantaĝojn, esperante ke alilandaj samfakaj 

asocioj faros la samon. La broŝuro ankaŭ celas kontraŭdiri 

malverajn asertojn oftajn en fremdaj Jurnaloj. Ĝi preeipe interesos 

laborantojn en similaj alilandaj Stataj entreprenoj. Oftaj preseraroj 

enestas kiel ankaŭ trouzo de literaj mallongigoj (U. S. S. R. —

C. O. E. L. P. T. T. R. — C. B. E. S. — ktp.) Krom diversaj 

dokumentaj bildoj, ankaŭ estas presitaj la du esperantaj poŝt

markoj oficiale eldonitaj en Ruslando.

*

Duafoje eldonita estas la volumeto 18-a de Esperanta Biblio

teko Internacia, La Rego de la Ora rivero, fabelo originale el

pensita de la fama estetikisto John Ruskin por amuzi junan



N°  I ☆ E S P E R A N T O  * 13 (13)

knabinon: ĝi ankoreŭ povas tion fari por muliaj gejunuloj, kaj 

ĝia lego estas konsilinda ankaŭ pro la korekteco de I’ traduko.

Amuza, sprita komedieto, facile ludebla kun 3 geaktoroj, 

Kuzeto ridigos la auskultantaron. Mi ne ŝatas la vorton .devigi* 

kaj frazo: .M i limis, ke la letero ne enfalu en la manojn de via 

edzino* diras la kontraŭon de la intencita senco. Krome teksto 

bona, sed ne tre moraliga.

Nova verketo de S-ro Mangada, dediĉata al malnova pioniro 

Ricardo Cordoniu, raportas pri Hispanujo, ĝia geologia tormado, 

giaj praloĝantoj. pri hispanaj popolkantoj kaj speciale pri tiuj 

de la provinco Murcia. Bildoj kaj kvin melodioj, kun akompano, 

plibeligas libreton, kiu temas pri tro malsimilaj aferoj kaj mal

obeas ian tamen esencan unuecon.

Nova Esperantista Kantaro elvenas el Nederlando kaj por 

ties samideanaro prezentas aron da 21 tekstoj kanteblaj laŭ 

facilaj konataj melodioj. La poezioj, ne malbonaj, tauge adaptiĝas 

al la notoj.

Unua broŝuro: Origino de Oomoto, precipe parolis pri la 

fondintoj de I’ movado; en dua: Kio estas Oomoto, estas dirite pri 

agoj kaj paroloj de ĝia nuna delo. ĉapitroj informas pri urbo 

Ajabe, pri Sinjoro Deguĉi, pri lia metodo por koncentrigo, pri 

la pruvoj de lia dia misio, liaj kapabloj kiel artisto kaj verkisto, 

kun eltirajoj el liaj libroj.
*

Post sia vortaro Esperanto-Deutsch, D-ro Emil Pfeffer sam- 

formate aldonas Wdrterbuch Deutsch-Esperanto. Ĝ i ne povas 

konkurenci la planajn jam ekzistantajn; sed kun pli ol 20000 

germanaj radikoj kaj 30000 esperantaj tradukoj, ĝi sufiĉos por 

komuna uzado; plie ĝia malkareco ankaŭ helpos ĝian disvastigon.

Alia vortaro estas la Esperanto-Norsk Ordbok kun tradukoj 

de ĉiuj oficialaj radikoj en Norvega lingvo kaj konciza gramatiko. 

Elstaranta aboco faciligas la serĉadon en tiu bone presita libro.

La Esperanta Krestomatio de S-ro Taubmann estas legolibreto 

por kursoj, ĉu kun uzo de gramatiko, ĉu por senpera metodo. 

La aŭtoro mem velkis la lu tin  tekstaron « nstaiau elĉo:pi ĝin el 

literaturaj verkoj; tii» malpliigas la stilan variecon ied permesas 

aranĝi ĉioh. jior ke ĉiu instruejo venu siavice kaj estu okulfrape 

konstatebla; kaj por tia lernolibro ĝi estas la ĉefa kvalito.

*

La Laborista Esperanta Asocio por germanlingvaj regionoj 

eldonis du bonajn propagandilojn: Wissensu>erles ŭber die Esper

anto- Bewegung traktas pri neceso, ebleco de helplingvo, historio 

de Esperanto, kaj ĝia uzo en la diversaj fakoj de I’ homa agado. 

Die Wahrheit ŭber Ido, kiel la titolo jam montras, rediras la 

devenon de I’ nedezirita bastardo, komparas ambau sistemojn, 

kaj aludas al ne ĉiam laŭdindaj rimedoj uzitaj de I’ skismuloj

La grupo de St. Omer (Franclando), kaj precipe ĝia prezid

anto S-ro Deligny, organizis en 1925 sukcesan ekzpozicion. 

Libreto donas detalan Pasigitan katalogon de I’ montritajoj, kaj 

tiu listo estos tre utila por aranĝonloj de tiaj efikaj entreprenoj, 

se ili scipovas la francan lingvon.

15 Novembro 1926. G. S.

.N i povas kompreni, ke ŝparema viro uzas verukon sur kolo 
anstataŭ butonon por kolumo. Li ankaŭ povas sidiĝi sur bufron 
de vagono kaj senpage vojaĝi ĝis kiam venos konduktoro. Li 
povas haltigi horlogon dumnokte, por ke ĝi senbezone ne eluz- 
iĝu. Li ne bezonas skribi la punkton super i por Spari inkon. 
Sur tombo de sia edzino li povas ekplanti terpomojn por utiligi 
ĝin iel. Cion-ĉi li povas. Tiam Ii restas ankoraŭ .gentleman* 

kompare kun tiu, kiu akceptas niajn gazetnumerojn 
kaj ricevinte de ni postan remburson —

rifuzas ĝin.“

♦

A m e r i k a j  e l d o n i s t o j

Novaj libroj.

Fabeloj. Plena kolekto. Andersen. Tradukis D-ro L. L.Zamenhof.

Unua parto (dua eldono) 152 paĝoj. Dua parto (unua eldono) 

154 paĝoj. Formato 15Vt X 2 l cm. Prezo br. ĉiu: 6Fr . f r .  

Esperantista Centra Librejo, 51 Rue de Ciichy, Paris 9e.

Unua Legolibro. Esperanta Krestomatio. Rekomendita de E.L. A. 

Instruisto Taubmann. 2-a eldono. 1926. 6 0 paĝoj, l i 7 SX15 cm. 

Prezo br.: 6 ĉ tk . kr. Eldonejo .Marto", Haida, Bohemio.

Exposition esperantiste de Saint-Omer. 20 Sep».— II Ok». 1925. 

IO paĝoj, 21 X  18 cm. 2 fotografajoj kaj I poŝtkarto. Im

primerie de I* ..IndĉpendanT, Saint-Omer. Prezo: 1,?5 Sv. fr.

La Reĝ’o de Ia Ora rivero aŭ la nigraj Iratoj. John Ruskin. 

Tradukis Ioy Kellermann. 2-a eldono. Esp. Bibi Int. N-ro 18. 

40 paĝoj, 9V ,X  14Vi cm. Prezo br.: 0,40 germ. mk. Esper- 

an'0-Verlag Ellersiek & Borel, Berlin kaj Dresden.

Esperantista Kantaro. Kelkaj kantoj iau facilaj melodioj. 

24 paĝoj, 12 X  16 cm. Prezo br.: 0,25 gld. Eid.: „La Estonto 

eslas nia*1. Theresiastraat 100, Den Haag.

Kuzeto. Scena bagatelajo en unu akto. M. Balucki. El la Pola 

lingvo tradukis S. Grenhamp. 16 paĝoj, 131/, X  18 1 2 cm, 

Prezo br.: 0,25 Sv. fr. Eid.: ..Esperantista Voĉo“, Jaslo. 

Pollando.

Unuigo de Ligilo U. S. S. R. (Profesia unuigo de Poŝto, Tele

grafo, Te’efono kaj Radio de U. S. S. R.) El la rusa tradukis 

Viktor Jaooronkoo. 40 paĝoj, 15X23 cm. Prezo ne notita. 

Eldono de Centra Oficejo de Esperantistoj de Ligilo de 

U. S. S. R. Paris, 1926.

Esperanto-Norsk Ordbok. Kontrolita de H. Bonnette, cand. 

philol. IO —f- 52 paĝoj, 16X24 cm. Prezo ne notita. Ar- 

beidernes Bok og Papirhandels Forlag, Oslo.

La Arto de Memdisciplino. Psikagogio. Charles Baudouin. 

Biblioteko Tutmonda N-roj 5—6. 1926. 92 paĝoj, 10Vi»X17 cm. 

Prezo por dek numeroj: 4 germ. mk. Rudolf Mosse, Esper

anto-Fako, Berlin.

Stato kaj Revolucio. N. Lenin (V. Uljanov). Laŭ la 2-a rus

lingva eldono tradukis G. Demidjuk. 1926. 150 paĝoj, 

12 X  18Va cm- Prezo br.: I germ. mk. Sennacieca Asocio 

Tutmonda. Eldona Fako Kooperativa. Paris, Leipzig, Moskvo.

Wdrterbuch Deutsch-Esperanto von D-ro Emil Pfeffer. Tagblatt- 

Bibliothek N-ro 385- 388. 180 paĝoj, 12X19 cm. Prezo 

br.: I germ mk. Steyrermuhl-Verlag, Wien I, Wollzeile 20.

Pri H ispanujo kaj ĝiaj popolkantoj. Popolkantaro de Murcia. 

Originale kaj elĉerpite verkita de Julio Mangada Rosentirn. 

52 paĝoj, 13 Vi X  197« cm. Prezo br.: I Sv.fr.  (3 respond

kuponoj,. Eldonajo de la autoro, Glorieta de Bilbao 5, 

Madrid.

Kio estas Oomoto? Esperantigis T. Juri. Oomoto propaganda

Olicejo. 58 paĝoj, 12l/«X  18‘/* cm. Prezo br.: 0,30 jeno 

(0,60 Sv. fr.). Eid.; Tenseiŝa, Kameoka, Kioto-fu, japanujo.

W issenswertes fŭr die Arbeiterschaft Uber die Esperanto- 

Bevvegung. 1926. 40 paĝoj, 1 2 7 *X l8 cm . Prezo ne notita.

Die VVahrheit Uber Ido. 30 paĝoj, 12 1 /2X 18 cm. Prezo ne notita. 

Eid.: Arbeiter-Lsperanto-Bund fiir das Deutsche Sprach- 

gebiet. Geschaftsstelle: Leipzig C. I. Wasastrasse 16.

Tutmonda Interŝanĝa Adresaro (aperas kvaronjare). N-ro I. 

15. X. 1926. I lolio, 10X17 cm. Abonpago: 2 Sv. fr.
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Ca libera urilo *D  cmnzig*

Nee temere, nee timide.
(Danziga devizo.)

„La ĉefaj potencoj aliancaj kaj asociigitaj sin ligas konstituigi la urbon de Danzig, kune kun la 

teritorio fiksita Iau art. 100 kiel Liberan Urbon, (ji estos metita sub la protekto de ia Ligo de Nacioj.4*

(ftrt. 102, kontrakto de Versailles.)

☆

Jen la teksto, kiu difinas la Statan pozicion de al Ia prusa provinco Ostpreussen, sude kaj ok ti

la urbo Danzig, iama Hansa-urbo kaj ludinta certan dente al la Pola Respubliko. Krom la urbo Danzig, 

rolon en la historio. Ĝia teritorio ampleksas 1950 km2 donanta sian nomon al la tuta teritorio, kun ĉirkaŭ

kaj la logantaro nombras 384 000. En la serio de 

la «miniaturŝtatoj* ĝi venas post Luksemburgo kiu 

kalkulas 2586 km* sed havas nur 260000 da logantoj. 

La teritorio limas norde al la Balta Maro, oriente

200000 logantoj, estas 252 parokaj vilagoj, plie la 

banloko Zoppot kun ĉirkau 27000 logantoj.

Historie la nomo de la urbo aperis en la 13-a jar

cento; ĝi estis unu el la ĉefaj rezidejoj de la Teŭtona
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Ordeno ĝis la jaro 1454 kiam la urbo eniris per- natoj (1814). De tiam ĝi seninterrompe formis parton 

sonecan union kun la pola reĝo, lasanta al ĝi sen- de I’ prusa regno kiel parto de provinco Okcidenta 

dependan karakteron. Tian ĝi konservis ĝis la Prusio (VVestpreussen).

Maria pregejo kaj urbdomo oidala de I' Angla Domo

18-a jarcento, kiam malfavoraj cirkonstancoj, precipe 

la ekonomia disiro de ĉirkauantaj landoj, devigis la 

estraron aliĝi al forta najbaro. En la jaro 1704 ĝi 

konkludis aliancon kun la unua prusa reĝo, Frede

riko I. D um  la Napoleonaj militoj Danzig estis 

okupita de franca armeo kaj siegita dum nau mo-

E s p e r a n t o  n o r m i g o

de Inĝeniero Gra/.

ĉ u  vi jam konos esperantan normigon? —

Ne! — Tiam mi klarigos tiun ĉi novan esprimon al vi! —

Normigo estas: igi norma iun objekton

Sed tiu ĉi klarigo eble ne tute sufiĉas al ĉiuj legantoj. Tial 

mi volas ankaŭ demonstri la esperantan normigon per praktika 

ekzemplo:

Vi certe posedas jam de longe poŝ-horloĝon. Nun iu-tage 

vi venas en alian landon aŭ urbon. Per malfeliĉa akcidento la 

vitralo sur via poŝ-horloĝo rompiĝas. — Ho! Ve! — Kun difekt

ita poŝ-horloĝo oni ne povas vojaĝi en fremda lando! — Sekve: 

tuj al horloĝisto, por riparigi la kronometron per nova vitro! — 

Sed denove: — Ho! Ve! — jen estas multego da vitraloj por 

poŝ-horloĝoj, sed neniu estas adaptebla. Tute neniu! — La 

horloĝisto serĉas kaj serĉadas. La vitroj estas pli au malpli 

grandaj je 0,1 aŭ 0,2 mm ktp. sed ne et unu laŭmezura vitralo 

ĉeestas. Kun bedaŭro la horloĝisto diras, ke via poŝ-horloĝo

La urbo havas la veran aspekton de norda civito, 

karakteriza per la multaj domoj kun pintaj (frontonaj) 

tegmentoj. Kvankam tute ebena, la Ĉirkaŭaĵo estas 

Carma; duonhoro da veturo trovigas Zoppot, la norda 

Monte Carlo, ŝatata kaj eleganta marbanloko.

estas fremdlanda fabrikejo kaj ke li devas mendi tian vitron en 

fremdlanda fabrikejo. Vi devas atendi 3 semajnojn kaj inter

rompi vian vojaĝon au — aĉeti novan poŝ-horloĝon. Nur ĉar 

tiuj ĉi vitretoj ne estas laŭmezuraj diametre inter 2 najbaraj 

landoj, t. e.: ili ne estas normaj! — Tial oni devus ilin igi normaj!

— ĉ u  ne? — Jen estas praktika normigo! —

En tekniko jam multaj elementoj estas normigitaj eĉ inter 

pluraj landoj. Sed tiu ĉi internacia normigo estas tre malhelpata 

per la granda malfacilajo pro la multaj naciaj lingvoj. Por 

disvastigo de internaciaj teknikaj normoj mankas lingva organo, 

kiu sukcesigas normigo proponojn. — Jen estas nia Esperanto la 

plej tauga helpilo por fari teknikajn normojn bone konataj en 

Ia tuta mondo. — Teknika internacia normigo fariĝos esperanta 

normigo! —

En germanaj tekniko kaj industrio tiaj normaj objektoj jani 

multe estas uzataj. Teknikaj esprimoj, desegnajoj, elementoj en 

elektro-, automobila kinematograf- kaj radio-tekniko estas norm

igitaj per aparta normo-komitato. Pluajn detalajojn vi povas 

ricevi de Deutscher Normen-Ausschuss, Berlin NW 7, Dorotheen 

strasse 47, Germanio.
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/ O j
V jU ' TRA LA MONDO ESPERANTISTA fO)

KRONIKO.

Austrio.

Graz. — Propaganda vespero en Sandwirtsaal, kun 400 per

sonoj. Novaj kursoj kun 100 lernantoj.

Steyr. — Du kursoj kun 53 personoj. Laborista grupo 20 anoj. 

F-ino S .  Cipera, instruistino, propagandas nian lingvon.

Wien. — Stataj ekzamenoj pri kapableco (4 personoj) kaj 

instrukapablo (13 personoj).

Brazilo.

Rio de Janeiro. — Parolado de S-ro kolonelo )< s£ Sobrinho 

ĉe la Instituto de Milita Ingenierarto. Tri kursoj organizitaj.

Bulgario

Allos. — Loka grupo malfermis 2 kursojn kun 80 lernantoj, 

gvidataj de S-ro A. jamukov.

Ĉeĥoslovakio .

Fil r. — S-ro Handiarik, Del. de UEA, estis alvokita pagi 

imposton de 3000 kĉ. (500 sv. fr.) kiel delegito. Traktado sekvis 

en Novĉ Zdmky ĉe financa direktejo. Hazarde la estro estis 

advokato D-ro Lapka, prezidanto de la esperantista grupo, kiu 

klarigis la aferon de .mongajno* de delegito. Granda rido pro 

la tro fervora oficisto, kiu taksis: la delegito estis liberigita de 

ĉiu pago.

Noot Z4mky. — .Esperanta Rondo Amika* arangis dum 

Oktobro propagandan kunvenon. Malfermis prezidanto D-ro 

Lapka. Detale parolis Proi. Hluĉil pri vivo de Zamenhof kaj 

pri la valoro de internacia helplingvo. La parolado sekvigis 

grandan intereson. F-ino Agnes Farkas deklamis poemon .La 

Dornrozeto* de Goethe kaj hungaran poemon pri Zamenhof de 

D-ro Reisinger. La deklamo de I’ ĉarma knabino estis akceptita 

kun granda aplaudo. S-ano Badin alvokis la publikon je novaj 

kursoj, kaj S-ano Tupjf finigis la kunvenon per versato .La 

Vojo*. Por la novaj kursoj anoncis sin 30 personoj, ĉeĥan 

kurson kun 7 gelernantoj gvidas S-ano jozefo Tup^, hungaran 

kun 23 gelernantoj gvidas S-ano Viktoro Badin.

En Oslraoa-Tĉŝina regiono oni arangis plurajn kursojn, nome: 

I Ceĥan. 25 anoj, 2 polajn, 70 anoj, kaj I germanan, 25 anoj. 

La Ĉeĥan kurson gidas Vicdel. S-ro jan Liberda, instruisto, 

polan kaj germanan Del. S-ro L. Krysta el Ĉ -Tiŝin.

Danlando.

Holbaek. — En .Laborista Vesperlernejo* la UEA-delegito 

instruas al IO personoj.

Estonio.

Ellamaa. — Propaganda vespero. Kurso kun 12 personoj.

Franclando.

Chartres. — Kurso gvidata de S-ro Souazav.

Clermond-Ferrand. — Kurso gvidata de S-ro Deculty, ĉe 

Supera Komerca Lernejo.

Elboeuf. — Parolado de S-ro Baudet. 2 kursoj gvidataj de 

S-ro G. Saget, kemiisto.

Lyon. — La l-an de Novembro, e kazis konferenco de la 

Franclanda Esperantista Universitata Federacio. Ĝin malfermis 

profesoro Cart en salonego de ia literatura fakultato, ĉeestis 

reprezentantoj de la kvar universitataj kluboj min ekzistantaj 

(Lyon, Toulouse, Paris kaj Grenoble) kaj izoluloj cl kelkaj aliaj 

universitatoj. Post diskutado pri la statuaj, la Federacio Uni

versitata estis oficiale starigita, (adreso: 20, rue Francois Garcin, 

Lyon). Estraro: prezidanto, S-ro Despeyroux (Lyon), «ekretario, 

S-ro Lifevre (Lyon), kasisto, S-ro Croisat (Lyon), asesoroj, S-ro 

R^mond (Paris) kaj Salles (Toulouse).

Rennes. — Parolado de S-ro Jonis, ĉe la Universitato.

Roubaix. — Kurso kun 25 personoj ĉe la klubo .A l Fratigo'1.

Saini-Amand. — Komerca kurso ĉe la kolegio.

Tourcoing. — Kurso gvidata de Prof. Vanthier, ĉe la liceo.

Vallauris (Alpes Maritimus). — Koresponda kurso, anoncita 

en Jurnaloj, de S-ro A. Thevenet.

Germanio.

Berlin — Okazis jarkunveno de UEA-teritorio.

Bochum. — Kunveno de .Revelo* de delegitoj de 14 urboj 

de Rejnlando kaj Westfalio.

Breslau. — La Radio-Stacio (322,6) disaŭdigis sesnumeran 

koncerton en Esperanto, la 15 Decembro.

Cleoe. — Parolado de S-jo Giessmann -el Krefeld. Du 

kursoj kun 33 personoj.

Dresden. — Monata kunveno 16. l i .  Raporto de la prezid

anto pri Saksa-Ligo-kunveno en Chemnitz, 6—7. I I .  Festo je 

memoro al D-ro Zamenhof. S-ro K. WalIon, Honora membro, 

parolis pri siaj 40 jaraj t r a v iv a j en Esperantujo.

Essen. — Kunveno de katolikaj esperantistoj, 250 personoj.

Halle. — 3 kursoj kun 32 personoj por laboristoj.

Karlsruhe. — Rondeto ĉe Teknika Altlernejo.

Koblenz. — Fondigis sekcio .Esperanto-Foto* kun celo 

interŝangi aktualajn fotografa)ojn,presotajn en Jurnalaron. Adreso: 

S-ro J. Groebel, Eltzerhofstr. 5, Koblenz.

K6ln. — Jarkunveno de la loka grupo. Kurso kun 20 personoj.

Mŭnchen. — Regulaj kunvenoj en 4 societoj, kiuj por propa

gandaj celoj kaj por la instruado estas kunigataj en kartelo. 

Instruadoj: per la rrfdio (ĉiusabate je la 7-a vespere), ĉe la 

laboristoj, en Ia popolaltlernejo, por progresantoj per la kartelo. 

La 14-a de Oktobro parolado de profesoro Emig el Dornbirn 

(Vorarlberg) en la sindikata domo.

Osmŭde-Halle. — Kurso kun 12 personoj.

Potsdam. — 2 kursoj fonditaj kun 29 personoj, gvidataj de 

S-ro Heinrich. Zamenhofa memor-vespero.

Vi'anne-Eickel. — Varbparolado de D-ro Wullen el Bochum, 

antau 60 personoj. Grupo fondita. Kurso gvidata de S-ro 

Helmich, Esperanto-instruota en metia lernejo.

Greklando.

D e k re to  d e  la  G re k a  R e g is ta ro  p r i  E s p e ra n to .

La greka registaro Jus publikigis dekreton, kiu favorigas la 

enkondukon de Esperanto en la instruistaj institutoj de Greklando. 

Ĝ i samtempe nomigis S-ron D-ron Anakreon Stamatiadis en 

Ateno profesoro por la kursoj de Esperanto en la koncernaj 

institutoj en Ateno.
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Jen la oficiala teksto de la du dekretoj tradukitaj en Esper

anton;______

H ELLEN A  RESPUBLIKO

Ministerio de Kultoj kaj de A t e no ,  29. IO. 1926

Instruado

N-ro 60038 

Al

S-ro D-ro Anakreon Stamatiadis!

Post la enkonduko de la Lingvo Internacia Esperanto en 

ĉiuj Instruistaj Institutoj de Mezgradaj elementaj lernejoj de 

Ateno, vi estas enoficigata en kvalito de Profesoro, por gvidi 

la kursojn de la suprecititaj institutoj >•

La ministro:

subskribo: G. D i d a ĥ o s .

Tiu tre salutinda sukceso estas ŝuldata al la senlaca laboro 

de nia malnova pioniro el Samoso S-ro D-ro A . Stamatiadis, 

L. K., prezidanto de la Novhellena Esperanto-societo sur bazo 

de bona preparo interkonsente kun la Internacia Centra Komitato 

en Genfeve.

Ne estas dubeble, ke tiuj du dekretoj senteble antaŭenpuŝos 

nian aferon en Greklando.

Hungario.
Budapest. — Koncertvespero aranĝita de esperantistoj- 

laboristoj. Memorvespero pri prelato Giessvvein.

lrlando.

Dublin. — Esperanlo-stando ĉe la Radia Ekspozicio, 1-6 No

vembro, en la Urbodomo. Oni disdonis 1500 propagandilojn kaj 

vendis 450 lernolibrojn. Du kursoj malfermitaj.

Italio.

Brescia. — 3 kursoj fonditaj, gvidataj dc S-ro Facchi.

Mantova. — Jarkunveno de la loka grupo. Nova kurso.

Milano. — Jarkunveno de ..Lombardia Esperanto-Instituto", 

prezidanto D-ro Monti. Nova kurso kun 25 p esonoj.

Udine. — Propaganda vespero. Nova kurso gvidata de 

S-ro Della Savia.

Verona. — La 7-an dc Novembro parolis S-ro Generalo 

Markizo de Montezemolo, prezidanto de F. E. L, en salono

Sammicheii. La 10-an oni komencis novan kurson kun 30 personoj 

gvidatan de S-ro Reni, Del. de UEA.

Latvio.

Riga. — 6.— 13. l i .  Dum Radio-Ekspozio loka Societo 

aranĝis ekspozicion de diversaj esperan ta j La vizitintoj dc la 

ekspozicio ekinteresigis pri internacia lingvo kaj aĉetis lernolibrojn 

kaj gazetojn. 8. l i .  fondiĝis laborista Esperanta Societo.

Litovio.

Kaunas. — Esperanto metita en programon de la Popola 

Universitato.

Kedainiai. — Grupo fondita.

Radoiliŝkis. — Grupo fondita, prezidanto S-ro A. Borkauskas.

Pollando.

Bedzin. — Parolado de D-ro Dreher cl Krakriw.

Krakĉuj. — Dua tutpollanda Konferenco okazis 30. IO.— I. l i .  

en salonoj de Industria Muzeo. Partoprenis IIO personoj, cl 

kiuj 38 delegitoj dc 33 lokoj, ĉe  la konferenco estis organizita 

la Ekspozicio. Samtempe la Krakova Societo .Esperanto* festis 

sian 20-an jaron. Paroladis Prof. Bujvid, Inĝ. Kostecki. ĉ c  la 

konferenco prezidis Prof. Bujvid, helpata de F-ino L. Zamenhof, 

S-ino Fels, D-ro Rosenstock, D-ro Drehcr, S-roj ŝapiro, Paruch, 

Orzcch, Tichavski, Sianozecki, Pankratz, Kuh', Lejzcroviĉ, 

Rudnicki, Ziomek Paroladis: S-roj Aksman, Schniitzer, kaj 

D-ro Robin pri .Esperanto kaj Medicino*. Estis voĉdonc 

akceptita regularo dc Pollanda Esperanto-Delegitaro, kies sidejo 

estos en Krakovo.

Warszawa. — Fondiĝis «.Esperantista Presa Agentejo14, gvidota 

dc S-roj S. Essigman kaj L. Kroncnberg, kun celo de la gazetara 

informado pri Polujo. Adreso: Prof. L. Kroncnberg, Pickna l la,  

Warszawa.

Rumanio.

Braŝoo. — S. Prager finis kurson kun 25 personoj. Festeneton 

Ceestis S-ro T. Morariu. Oni priparolis la aranĝon de I’ 7-a 

Rumana Esperanto-Kongreso en tiu urbo.

Bucuresti. — 31. IO. H. Fischer, L. K., paroladis en liceo 

Libros. Samloke malfermis kurson T. Morariu por 25 personoj. 

La instruo okazas Iau metodo de A . ĉe .

Galati. — Unua Rumana Esperanta Grupo reorganizita. 

Prezidanto Komandoro P. Georgescu, vicprezidantoj deputato 

Dimitriu kaj urbestro Zaharia. Gelernanta Grupo eldonis gazet

eton „Galaca Espero". La 17. IO. 1926 Leonardo Blum paroladis 

cn kunvenejo „Sfatul Negustoresc“ .

Pui. — Unusemajnan .verdan libertempon** aranĝis S-roj 

A. ĉc , T. Morariu kaj A. Vandor. Okazis ekskursoj sub la 

gvidado dc loka Del. N. Pokanski. N. Pokanski kaj E. Todoran 

preparas kurson.

Arad. — En ..Vespera Liceo** esperantistan kurson gvidas

I. Berohn kaj S. Ferenczy. ĉe  kulturolicejo ..Minerva-* kurson 

malfermis S. Bartha, Del. de UEA.

Radauti. — Publika kunveno de la klubo „Tagiĝo“.

Siĝhiŝoara. — F. Olah, rez. majoro, aperigis serion da por

esperantaj artikoloj.

Ploeŝti. — S-ro E. Nicolau, Del. de UEA, preparas kurson.

Bucuresti. — S ro Beraru aperigis rumanlingvan lernolibreton. 

Ministro Trancu-Iaŝi donacis esperantan biblion al rumana alt

rangulo kun dediĉo: „Jen la libro kuracanta ĉiujn dolorojn, en 

la lingvo komprenata de ĉiuj popoloj*'.

HELLEN A  RESPUBLIKO

Ministerio de Kultoj kaj de A t e n o ,  28. IO. 1926

Instruado

/  N-ro 57363

Al

S-roj direktoroj de la Instruista Instituto .Maraslion* la 

Unuklasaj Instruistaj Institutoj de Elementa Instruado kaj 

al la Instruista Instituto de la Mezgrada lnstruado.

Estas sendube al vi konata la disvastiĝo dc la Helpa 

Lingvo Internacia Esperanto. Preskaŭ Ĉiuj europaj ŝtatoj jam 

enkondukis la instruadon de ĉi tiu lingvo en siaj lernejoj, unuj 

kiel deviga, aliaj kiel nedeviga fakoj.

Opiniante, ke ĝia ellerno ankaŭ flanke de la Novhellenoj 

estus tre utila al ili, ĉu por ilia propra klerigado, ĉu por ilia 

interrilato kun aliaj nacioj, ni aprobas, ke vi permesu la instru

adon de la antaŭecitita lingvo al tiuj el la lernantoj, kiuj deziras 

sekvi kursojn de Esperanto.

La ministro:

subskribo: G. D i daĥos .
*
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Saar-Tcrilorio.

Neunkirchen. — De la 3-a ĝis 10-a de Oktobro Radio- 

ekspozicio kun esperanta lako. Oni vidis Esperanto-lernilojn 

perradiajn, Radiogazetojn kaj diversajn librojn. Geografia karto 

montris la Radiostaciojn, kiuj dissendas en Esperanto.

Saarbrŭcken. — La aŭtuna Liga kunveno, la 17. IO., en 

salono de johannishof. D-ro Meyer raportis pri la Edinburga 

kongreso, pri skota kaj angla popoloj. S-ro Kramer parolis pri 

UEA kaj S-ro Schenkel pri la Esperanto-Instituto por la Ger

mana Respubliko. La loka grupo Saarbriicken refondiĝis.

Sovet-Unio.

Ekaterinoslao. — Funkcias 15 kursoj kun 580 lernantoj. 

Lecionoj de S-ro Sorokin per Radio.

Krasnodar. — Du novaj kursoj kun 40 personoj. Loka grupo 

presigis 15000 propagandilojn.

Omsk. — Jarkunveno de la loka grupo, prezidanto D-ro 

Skalskij.

Sudslavio.

Bielooar. — 26. IO. Jarkunveno de la loka klube. Prezidantoj 

D-ro V. Peiĉiĉ kaj Prof. R. Saj. Nova kurso gvidata de S-ro 

Kraljeviĉ.

Zagreb. — Okaze de la parolado de R. Tagore S-ro 

N. Hohlov intervjuis la faman hindan poeton pri lia opinio rilata 

al Esperanto. Tagore respondis, ke li iom studis Esperanton 

kaj tute simpatias al nia movado.

Loka Katolika Eklezio oficiale uzas Esperanton por rilati 

kun alilanduloj. Ekzemple la episkopo M. Kalogjera konsekvis, 

por la pastra rango, S-ron P. Wenck, danon, en la kroata kaj 

esperanta.

Svedio.

Bjuo. — Nova kurso kun IO personoj gvidata de S-ro

G. Telander.

Paarp. — Fondita studrondo.

Stockholm. — Princo Carl de Svedio sukcesis ekzamenon 

ĉe la Sveda Esperanto-Instituto.

Svislando.

Bern. — Zamenhofa memor-vespero kun koncerto kaj teatrejo.

Gendoe. — La estraro de I’ Universitata Biblioteko petis 

havigi al gi ĉiujn esperantajn vortarojn de maloftaj lingvoj, 

ekzemple armena, estona, slovaka, ktp. por la praktika uzado, 

kiam similaj vortaroj ne ekzistas en la nacia lingvo. Okazis en 

salonoj de Socia Lernejo Zamenhofa memorfesto; oni prezentis 

„La Urson11 tradukilon el A. Ĉeĥov. ĉiujaude okazas paroladoj 

kaj prelegoj en Esperanto, ĉe la loka societo.

Luzern. — Kurso de S-ro Forster, instruisto de la centra 

svisa turista lernejo. Partoprenas estro de I’ hotelo Raben (apud 

stacidomo).

Zurich. — Pro teknika kauzo la nombro de la partopren

antoj (80) ĉe la Svisa Kunveno, IO. IO. 1926 estis neguste metita.

[Red.]

igon de la vento-motoroj. Ŝia patentita, en Pola Respubliko, 

invento bazas sur apliko de la Magnus’a teorio al la ventmotoraj 

flugiloj (aloj), analogie je Flettner’aj veloj. La aloj estas rotor- 

formaj, aldone movataj de speciala elektra motoreto. Dank’ al 

tio la vent-energio povas esti utiligata en pli alta grado, eĉ dum 

fortaj ventegoj. Konstruota je 300—500 HP ĝi povos servi por 

elektrifado de la kamparo, urbetoj, negrandaj fabrikejoj, precipe 

por la automata produktado.

Estas notinda fakto, ke — inter nuntempaj jam multaj in- 

genierinoj — nia pola samideanino estas la pioniro, kiu memstare 

laboras super pluraj elpensajoj. Ni atentigas pri nia talenta sam

ideanino ĉiujn, kiu povas entrepreni la ekspluaton de ŝia vento- 

motoro, aŭ povas helpi Sin trovi tian kompanion aŭ kapital- 

havanton. Fine, ŝi konsentus eĉ vendi sian patent-rajton, por 

havigi al si rimedojn necesajn al la plua teknika projekt-kreado.

Bonvolu skribi, nur esperante, laŭ la adreso: F-ino Felicia 

Sziszko, Novomiejska 8-2, Warszawa.

Redakcia noto

Elektra vento-motoro (nova tipo)

Nia fervora samideanino, elektra teknikistino, F-ino Felicia 

Sziszko (Novomiejska 8-2, Warszawa), eltrovis seriozan plibon-

Pri vortoj in te rn ac ia j" .

Per artikolo § 15 de la Fundamento D-ro Zamenhof enrajt- 

igis en Esperanton ĉiujn .internaciajn* vortojn, sed nia lingvo 

kun prudenta instinkto de vivanto englutis ilin nur malmultope, 

unu post alia, sen urĝego. Aliaj mondlingvoj malfermis la buŝon 

tiel large, ke ili dronis sub la invado. Restis nur riĉa kadavro. Kial?

Jen la respondo: La plej viva elemento en ĉiu lingvo estas 

tio, kion ĝi ĉerpas el sia propra fonto, la materialo kiun ĝi formis 

al si per uzado de la propraj fortoj. En Esperanto ĝi estas la 

komuna lingvo kreskinta el la Fundamento, ĉio entenita tie kaj 

elfluinta el la 16 reguloj kaj el la Ŝlosila vortareto.

Ekzemple rigardu la sufiksojn. Kiom vivoplenaj ili estas, 

Ĉu solaj, ĉu kunmetitaj: ano, anigi, aro, arigi, ema, emi, ebla, 

eble, ebligi, malebligi ktp. Kelkafoje oni nomis tion .la  ĉina 

Esperanto* pro tio, ke niaj ĉinaj (aŭ japanaj) amikoj videble 

ŝatas tiujn formojn, kiujn ili ne bezonas aparte lerni kiel novajn 

pliajn radikojn. La vivo sentigas treege forte en tiuj esprimoj, 

ankoraŭ plenaj je movo kaj sencpotenco.

La elementoj novaj el ekstero ĉiam eniras kvazaŭ fremdaj. 

Se ili envenas nur kelkope, iom post iom, ili baldaŭ kunfand

igas en la vivanta medio kaj adoptigas kiel familianoj. Se ili 

enkuras amase, ili ne tiel facile enhejmigas kaj restas iom gena, 

embarasa balasto. Ilian vivecon ili tiam Subrigardas malantaŭen 

en la lingvoj el kiuj ili elvenis, sed, se ili ne ricevos baldaŭ la 

kontakton kun la sango de la nova medio, ili malvarmigas kaj 

sekigas sur la sojlo. Tio tre similas la tutan problemon de 

homaj enmigradoj kaj alsimiliĝado.

Ekzemple neniu dubas pri la senco de la vorto aerflugisto, 

kiun Esperanto fabrikis al si mem kaj el si mem. Sed Ĉino devas 

demandi al eŭropanoj la sencon de la internacia vorto aoiatoro, 

kiu ĉerpas sian signifon el eksteraj lingvoj. La vorto aoiadisto 

estas ekzemplo de fremdulo jam pli enhejmiginta per uzado kaj 

alsimiligo.

ĉ u  tio signifas, ke ni devas severe fermi la pordon al ĉiuj 

.fremdaj* internaciaj vortoj kaj faciligi al niaj malamikoj la taskon 

ridindigi Esperanton per kombinajoj kiel vagonarhalHgilo anstataŭ 

bremso? Kompreneble ne. La teknika lingvo nepre bezonas 

siajn gustajn terminojn kaj neniu tasko pli urĝas ol fiksi por 

Ĉiu fako gian teknikan terminaron. Tie ekzistas neniu dangero 

kondiĉe, ke kompetenta aŭtoritato decidu. Tiuj vortoj tiras sian 

sencon el la objekto mem, ne el iu traduko. Priskribo aŭ bildo
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povas eĉ ofte anstataui tradukon, eĉ avantage. Estas tute sanie 

pri geografiaj nomoj.

Sed tute malsimilas la afero pri esprimoj de la kuranta socia 

lingvo. Tie .internacieco* JkaSas ofte plej dangeran konfuzon 

kaj ega singardemo necesas.

La sama temo cetere povus tre utile diskutigi, neT^nur pri 

Esperanto, sed pri naciaj lingvoj, ĉefe tiuj, kiuj emas ludi ankau 

rolon de mondlingvoj. Observu nur la francan kaj anglan, uz

atajn en politikaj aferoj ĉe Ligo de Nacioj au len kongresoj 

diplomataj.

Junaj interpretistoj imagas, ke ili povas traduki .to control* 

per .contrdler* aŭ .eventuala* per .ĉventuellement*, kaj ili 

faras sensaciajn erarojn. Ankoraŭ nun angloj kaj francoj restas 

subskribintaj malsamajn promesojn laŭ la packontrakto, ĉar oni 

tradukis .advise* per .aviser*. Se Esperanto postkurus blinde 

kaj malsage — kiel faris Ido — kaj amasigus sur sian kusenon 

internaciajn vortojn per Ŝovelilo, kredante pli bone dormi, ĝi 

farus unue malagrablajn songojn kaj poste ekdormus eble por ĉiam.

Jam en nia jam unua havajo de .internaciaj* au .fremdaj" 

vortoj estus necese uzi balailon kaj kriblilon por meti iom da 

ordo. Se nia Akademio tion entreprenus, ĝin dankus ĉiuj Neniu 

vorto devas aparteni al ekstera aŭtoritato. Kiam unu el tiuj 

.fremduloj* ne ricevis per uzado sian Esperanto-bapton, tiam 

necesas interveno kaj difino en oficiala vortaro.

Pri radikoj kiel teatr’, lokomotiv’, protest’, koncert’ au muzik’ 

ekzistas neniu dubo. Sed estas tute alie pri kelkaj aliaj. Ek

zemple oni ne toleru, ke akademio signifu por francoj korporacion 

de scienculoj, por ĉefioslovakoj muzikvesperon kaj por usonanoj 

privatan mezlernejon Tia liberalismo egalas je fuŝado kaj mal

helpas la interkomprenigan celon de helpa mondlingvo.

Aŭdante la vorton komitatanoj aŭ la ,ĉinan“ esperantajn 

estraranoj, mi scias, pri kiu temas, sed kiam anglo plendas pri 

la .oficistoj* de nia Asocio, mi estas necerta, ĉu li kritikas vic

prezidantojn aŭ maŝinskribistinojn.

Kontroli ne devas signifi por angloj superregi kaj por francoj 

superekzameni. Eventuale ne rajtas egali por francoj eble kaj 

por angloj okaze. Instruado devas esti severa pri tio.

Simile gimnazio restu duagrada lernejo, klasika aŭ ne, sed 

ne farigu gimnastikejo. Pro sama kaŭzo mi preferas aŭdi pri 

urbestro, almenaŭ klara esprimilo, ol konfuzigi inter majoro, 

sindiko aŭ burĝmajstro. Se usonanoj nomas konvencio ĉiun 

grandamasan kongresegon kaj angloj prefere dokumenton pri 

interkonsento, mi ne vidas, kial Esperanto devas enakcepti tiajn 

gastvortojn kun tiom malordaj moroj.

Idistoj povas ĝojegi je la mirinda .internacieco* kaj .tu j

komprenebleco* de la jena Irazo: La ministroj kontrolis la tutan 

Bostonan konvencion, sed mi preferus aŭdi, ke .la evangeliaj 

pastroj regis la tutan kongresegon en Boston per sia influo* aŭ ke 

.la  registaranoj atente tralegis la tutan tekston de la Bostona 

interkonsento*4. Tiam mi scius vere, kio el ambaŭ faktoj okazis. 

Sufiĉe distinginde, ĉu ne?

Konklude la .internacieco* estas kampo sufiĉe marĉa au 

glitiga. Gi foje plisimilas iluzion erarigan ol certaĵon realan. 

Tiaj .fremdaj* vortoj estas neeviteblaj. Ili orde alkroĉiĝu al 

nia lingva bazo, sed ne ^ancelu ĝin per troa proporcio.

Idistoj aŭ novlatinistoj kredas allogi okcidentajn intelektulojn 

per amaso da liaj vortoj en sia montrofenestro. De malprok

sime la sistemo frapas la okulon agrable. Sed kiam la observ

antoj palpas la komercajn, ili malkontente retrovas tie la samajn 

erarigilojn. pro kiuj iii jam suferis en anglo-francaj tradukoj. 

Esperanto, kun sia forta bazo viva, havigas ne nur ŝajnan, sed 

undan interkomorenilon. Edmond Privat

U N I V E R S A L A

E S P E R A N T O - A S O C I O

O F IC IA L A  IN F O R M IL O .

Celo : Disvastigi la uzadon de la Intemacia helplingvo Esperanto. — Plifa
ciligi la tiuspecajn moralajn kaj materiajn hiatojn inter la homoi. sen diferenco 
pri raso, nacieco, religio aŭ lingvo. — Krei internaciajn servojn uzeblaj de tiuj 
korn aj, kies Intelektaj aii materiaj interesoj celas trans la limojn de ilia genia aŭ 
Ungli* teritorio. — Kreskigi inter siaj membroj fortikan senton de solidareco kaj 
disvolvigi Ĉe lli la komprenon kaj estimon por fremdaj popoloj. — UEA kunigas 
ta samideanojn* kiuj per la forlo de sia nombro kaj la utiligo de la Zamenhofa 
lingvo volas pruvi al la mondo, ke Esperanto vivas, taŭgas kaj progresas.

S e rv o j: Ciu membro rajtas peti informojn de la Delegitoj, uzi la servojn 
de la Asocio, senpage ricevi la Oficialan Jarlibron kaj la dokumentojn rilatajn al la 
kategorio de membreco.

Kotizo] : Oncialaj prezoj en svisaj orfrankoj. Membro |M) 5 Fr. Membro
abonanto IM A) 12 JO f  r. Membro-Subtenanto (MS) 25 Fr. La M A kaj MS riceva» 
la gazeton. — Membro-Dumcivd ricevanta la gazeton kun ĉiuj oficialaj dokumentoj i 
JOO Fr. oro. [Partopagoj trijaraj po 100 Fr„ sed neniu favorpreze kiel ĉe aliai 
membro-kategorio). — Naciaj prezoj por M , M A , MS:

Albanio: Ital. Liroj: 12, 30, 125; Argentino: P.oro: 3, 7,5, 15; Aŭstralio: 
Sii. 4, IO, 20; Austrio: Sii. 5, 12,50,35; Belgio: Fr. 12, 30,175; Brazilo: 
Milr. 5, 12,50 35; Britlando: Sii. 4, IO, 20: Bulgario: L. 100, 200, 750; ĉeho- 
slovakio: Kr. 25, 50, 160; Ĉinio: Arĝ. dol. 1.50,4.—, 8.— ; Danmarko kaj Islando: 
Kr. 4,—, IO,—, 20,-; Estonio: Mk. 200, 500, 1800; Finnlando. Mk. 25, 60, 200; 
Francio: Fr. 12,30,125; Germanio: Mk.or.4,—, I O , — ,20; Greklando: Ur. 50,100,325; 
Hispanio: Pe*. 6, 15, 35; Hungario: Pengo 5, 12,50, 35; Irlando: Sii. 4, IO, 20; 
Italio: L. 12, 30, 125, Japanio: J. 2,50, 6,25, 12,50; Jugoslavio: D . 40, 100, 280; 
Latvio: L. 4, IO, 25; Litovio: L. 8, 20, 50; Nederlando: O. 2.50, 6,25, 12,50; 
Norvegio: Kr. 5, 12,50, 25; Pollando: Zlot. 6, 12,50,40; Portugalo: Esk. 16, 40, 100; 
Rumanio: L. 120, 300, 1000; Svedlando: Kr. 4, IO, 20; Svislando: Fr. 5, 12,50,25; 
Turkio: P. 120, 300, 800; U. S. A., Kanado, Kubo, Centra Ameriko: Dol. I, 
2,50, 5. - El aliaj landoj oni pagu laŭ la oficiala prezo en svisaj frankoj (ora valoro).

Le helpmembro) [HM] estas kategorio kreita favore al jenaj landoj kun tre 
malsim ila aĉetpovo de I’ m ono: Afistino: Sii. 1,50; Bulgario: 40 L .; Germenio: KM 
1,20; Hungario: Pengo 2.— ; Po llando: Zlot. 2,50; Rum anio: L. 50. La helpmembroj 
fcuas '“iujn rajtojn recepte la ricevon de la )arlibro kaj gazeto.

La Entreprenoj de UEA (komercaj firmoj, societoj k. t. p.| pegas jare la 
oficialan aŭ nacian prezon kiel la M A . Le Entreprenoj rajtas presigi tekston de 40 
vortoj ph la jarlibro kai rajte* uzi la servojn de informpetado.

Esperantistaj grupoj ne povas aligi kiel membroj aŭ entreprenoj.

Centra Oficejo: 12, Boulevard du TMStre, Genŝv* (Svislando) — bank
konto; Societe de Banque Suisse, Gentve.

P o lt ik a j  kontoj:
^Osiris: Wten 105439 Helga: Bruxelles IH42.00
C eno si o v ak a : Rraba 79 256 Franca: Lyon 221-76
Germana : Frankfurt a. M. 90650 Itala : Bologna 3-327 
Jugoslava : Zagreb . . . .  Rola : War%zau>a 190576
Sveda: Stockholm 4138 Svisa: Gentve I. 2310

Garantia kapi alo. Dua serio: Fr. sv.

Antaŭa listo 7500,—

26 S-ro Vincente Alonso Sanz, Madrid, Hispanio 300 —

Sumo 7800,—

(Pagita dum Aŭgusto 1926; pro manko de Ioko ne aperigita en 

la oficiala gazeto pli frue.)

Ni memorigas, ke atesto al la Garantia kapitalo de UEA 

kostas 300 frankojn svisajn, pageblaj en tri partoj dum daŭro 

de tri jaroj. La atesto de Garantia kapitalo de UEA rajtigas je 

dumviva membreco al la Asocio, dumviva ricevo de la gazeto 

Esperanto** kaj de la Jarlibro kiel ankaŭ de eblaj aliaj oficialaj 

eldonajoj de Ia Asocio.

Novaj poŝtĉekoj. — Ni malfermis poŝtĉekkontojn en jenaj 

landoj: Svedlando: Stockholm 4138

Belglando: Bruxelles 1842.00 

Jugoslavio: Zagreb (informo sekvos).

Pagoj povas esti farataj en tiuj landoj do plej praktike kaj 

simple. Tiu ĉi nova arango ne tuŝas la pagon de la kotizoj kaj 

mendoj en la belga kaj jugoslava teritorioj kiel kutime farotaj 

al la ĉefdelegito au sekretario enlanda.

Elekto de la kom itato. — Devas okazi nun la reelekto de 

la komitato por la periodo 1927 ĝis 1929. Proponoj pri novaj 

kandidatoj estu sendotaj tiel, ke ili plej malfrue alvenu ĉenevon la

15-an de  J a n u a r o  1927.



20 (20) ☆ E S P E R A N T O  4

/

N °  I

Proponataj nomoj aperos en Ia februara numero de ia oficiala 

gazeto. La jenaj komitatanoj deklaris sin pretaj akcepti reelekton:

S-ro Blaise, S-ino Blicher, S-ro Bouvier, S-ro Bujwid, S-ro 

Dietterle, S-ro Edmonds, S-ro Gĉnermont, S-ro Hromada, S-ro 

Isbriicker, S-ro Karsch. S-ro Maruzzi, S-ro Minkov, S-ro Parrish, 

S-ro Petiau, S-ro Privat, S-ro Rockmann, S-ro Scholze, S-ro 

Sciiis, S-ro Tellini.

Kandidato proponita: D-ro Louis Poncet, Louhans, France.

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO

D-ro Edm. Prioat Hans Jakob

Prezidanto Direktoro

Anoncoj por la jarlibro. — Ni memorigas pri la nova 

arango de malgrandaj anoncoj en la parto Adresaro de la deleg

itoj kaj grupo). Reklamojn ekster tiu ĉi parto ni povos akcepti 

ankoraŭ gis 31 januaro 1927.

Kotizoj en hungara mono. — Pro la enkonduko de nova 

monsistemo en Hungario, la kotizoj estas fiksitaj jene (I pengo 

*= 100 fileroj):

HM M 

1,50 5 ,-

1-paga anonco 

jarlibro

90.—

Reklamo 

I cm

3,-

M A  MS 

12,50 25,—

3-linia anonco 

jarlibro

8 ,-

Entrepreno 

12 50 pengoj

Abono I-jara 

al .Esperanto*

IO,— pengoj

Korespondo

Anonceto

1,20

Petoj kaj proponoj

IO vortoj 

I,— pengo

Insignoj 

I IO 

1,40 12,50 pengoj

Novaj Delegitoj:

Mallongigoj: ĈSK. ĉeĥoslovakio.
SHS. Sudslava.
USA. =  Unuigitaj Statoj de Nordameriko.

AbbiategrasHO, Italio, Milano. D. S-ro Paolo Rossi, Corso San Martino 5

A ldershot, Bri!. Hamps. D . S-ro J. W. G. A . Sommerville-Meikle, I Ashleigh Villas, 
Church Rd. Aah (Surrey)

A ltoona, USA., Penn. D. S-ro Louis E. Me Kaa, 1104 Thirteenth Ava.

A ntan# . Cimo, Manturno. D . S-ro Jungi Takahali, P. O. Bo* 28

V D . S-ro K ijo ĵi O lio , Ca Kokusei Unso Ko

Arazzo, Italio, Toscana. D . S-ro Carri Corredo, V ia Vittorio Veneto

VD. S-ro Carlo Spicaglia, V ia Isonzo 3

Asson, Nederlando. Drente. D . S-ro J. d» Jonge, Kmmastraat 19 
BAtaszlk, Hungario, Teina. D . S-ro SAndor S ia lay , KirAly Str. 275

Benniach, ĈSR., Silezio. D. S-ro Josef Teichmann, Altstadt 98

Bftckweller, Bli»*, Saar. D. S-ro Nikolaus Dornan. Breitfurterstr. 8

Bohum tn, ĈSR , Silezio. D. S-ro Max Wich«rek, Fryit6tsU4 544

E lezn ice , ĈSR , Bohemio D. S-ro A lois Du&ek, Vale H om i 168

Burga», Bulgario, Burgasa. D . S-ro Ivan Valkov. ui. S* inovo 21

VD  S-ro D im itr Jordanov, Kala kaj Bulgara komerca hanko

Chor!ey, Bri*. Lance. D . S-ro John R. Heli, 88 Park Rd.

ColW yn Bay, Brit. D . S-ro Harold E. Fussel, «Fieldside" Conway Rd.

Dautsch-GlesshUbel hei Iglau, ĈSR, Bohemio. D . S-ro Richard Theml

I trogonon*, Svislando, Fribourg. D . S-ro Fr. Michel, Poste Siviriez

h i sonoru, Aŭstrio, Stino. D . S-ro Rudolf Josef Schaur, Hieflauerstr. 6

E lmeton* H ardw lck , ncar Cheltenhem, B r it Gloucesters. D . S-ro Archie Yates.

Enkhutzen, Nederlando, N Holland. D . S-ro J. Kramer Jr. Westerstr. 149

Espahan, Persio, Irak Agam. D . S-ro Am ir Coli A m in i, Sargujfah

* e|fyvernek, Hungario, Szolnuk. D . S-ro Dezstt Fŭldes, Malomtisztviselo

Fleury-le»-Aubral», Franclando. D. S-ro M. R. MolJon, I PI. de Ia Mairie

GaldAcano, Hispenio, Vizcaya. D. S-ro Juan Zugazaga

(iru d z lad z , Pollando. D . S-ro Ferdvnand Neumeuer, ui. Mickieericza 5

Hanko, finn lando , I m im as. D . S-ro Vilho Hentunen, Korkeavuorenkatu 4

V D . S-ro Edvard Manner, Isokatu 15

tias lln gden , Brit. Lancas D. F-ino Evelyn Befri, 32*> Blackburn Rd.

Herlsau, Svislando, Appenzell. D. S-ro Hermann Mettler, Hofegg 328

V D . S-ro Eduard Gra!, Burghalde 1430 F.

lusine, ĈSR, Subkarpata Rusio. D . S-ro V iliam  Anderl, staniĉnf ltfad

Kanazaua, Japanlando. D . S-ro S ig n o r i Segaŭa, 15 M orim ati II Banto

Rad ir i, Ned. H indio, Java. D. S-ro George Leopold Blot, Bandjaran

KJustendil, Bulgario. D . S-ro Ivan M irovski, advokato

Kunĉlĉky, ĈSR , Silezio. D . S-ro Fr. Kryl, No. 59. u. M oravskl Ostravy

Kufe lov , ĈSR , Moravio. D . S-ro Antonin Vrfja

Lankovvltz b. KOflach, Aŭstrio. D . S-ro Rudolf Von Lidl

Lccco, Italio, Como. D. S-ro Annibale Magni, 6 Piazza Casare Battisti

L£sm lerz p. Lcczyca, Pollando, L6dzkie. D . S-ro Stefan Skupiehski 
V D . F-ino Irena Hunger6wna

Lhotka b. Hultschin, ĈSR . D . S-ro Rudolf Baier, No. 40

Lfchtenstadt, ĈSR , Bohemio. D . S-ro Rudolf Reinwarth, No. 156

Bad L iebw erda, ĈSR , Bohemio. D . S-ro Heinrich Augsten, N r. 84

Lo im aa , F innlando, Turan isfini. D . S-ro Armas Jalmari Numminen

Louky na Olzou, ĈSR . Silezio, D . S-ro Em il Kroczek, No. 167 
V D . S-ro Emanuel Sebera, No. 125

L u le  u. Vysok£ho Myta, ĈSR , Bohemio. D . S-ro Rudolf KolAF, No. IO

M aarn , Nederlando, Utrecht. D . S-ro W illem C . Reiff, Tuindorp 52

M aidstone, Britlando, Kent. D . S-ro W illiam  R. Edwards, 89 Kingsley Rd.

M antova, Italio. D . S-ro Fernando Zacchfc, V ia Salita 13

V D . S-ro Giuseppe Fiori, 42 Corso Vittorio Emanuele

Maycn, Germanio, Rhld. D. S-ro Friedrich Giefer, HahnenstraBe 21

M ascioni-Campotosto, Italio, Aquila . D . S-ro Nazareno Manili, Mascioni 
V D . S-ro Em ilio Vertolli, Campotosto

Measlna, Italio, Sicilia. D . S-ro Valentino Valentini, V ia Santa Cecilia 56

M lchA lkovice, ĈSR., Silezio. D , S-ro V lad im ir A dam ik , No. 233

M idd lesbrough , Brit. Yorks. D . S-ro Richard Lishman, 143 Ozford Rd.

NAmestovo, ĈSR . Slovensko. D . S-ro Jozef Ryznar, Uĉitel mfcit !koly

Nesslau, Svislando, SL Gallan. D . S-ro Em il ZuberbUhler, Wiese

Neveklov, ĈSR., Bohemio. D . S-ro Frantiiek Kaln^, instruisto.

Novy H radec Kr& lovl, ĈSR ., Bohemio. D . S-ro Karel Janouiek, t . 186

O ak lan d , Usono, Calif. D . S-ro Fredrick Creque, 2915 Congress Avenue

O ra , Italio, Trentino. D . S-ro Arturo Nicolodi, Deposito Locomotive

O u lu nky ia , F innlando. D . S-ro Leo Jalava

Palan  de M ontagut, H ispanio, Gerona. D . F-ino Luisa Bargas

Pank jav tsa , Estonio. D . S-ro A . R. Jagomae, Panikovitschi, GoruSka telu

Pau, Franclando, Bassus Pyr^nĉts. D . S-ro Auguste Vogin, 55 Rue Carnot

Pŭggsta ll, Aŭstrio, Nieder O est D . S-ro W illibald Matzke

Pontarlier, Franclando, Doubs. D . S-ino Berthe Aellen, Rue Dole 24

Przem ysl, Pollando, Malapolska. D . S-ro Leon Blech, Str. Jagiellonska 6 4

Pu l, Rumanio, Trans. D . S-ro Nandra Pokanski

Rddaŭti, Rumanio, Bukovino. D. S-ro Siegfried Hoerer, Banko Reiner & Co. 

Rakek, SHS., Slovenio. D . S-ro Rudolf Turĉiĉ

RAkosszentm lhA ly, Hungario, Pest. D . S-ro Theodor Kovacs, Farkas Ignacz utca 5-a

Rosochacz, Pollando D . F-ino Halina Domanska, po lto  Jagielnica

Ruse, Bulgario (Roustchouk). D . S-ro Ivan Kotov, Str. Saraolu l i  
V D . S-ro D im itr Ivanov, str. Prista 28

S av ig ny  aur O rge , Franclando. D . S-ro Joseph Major, 46 Rue Rossay

Senta, SHS., Baĉka. D . S-ro Gy5rgy Farkas Barati 
V D . S-ro Francisko Belecz, W ilsonova ui. 5

S inven  a. H., Germanio, Badan. D . S-ro Eugen Muller, Poststrasse 33

S igh isoara , Rum anio, Trans. D . S-ro Francisko O lah , Hiillgasse 86 
V D . S-ro Karl H Millier, Hiillgasse 59

SpiSskA NovA Vea, ĈSR . Slovakio. D . S-ro Josef M ichalsk*, iu p a  XV I

S tan im aka , Bulgario. D . S-ro Hristo Marinov, ui. Car Asen 5/23 
V D . S-ro Kristo Georgiev, u i. Rakovska 17

Steyr, Aŭstrio Supra. D . F-ino Sofia Cipera, Sierningerstr. 3 
V D . S-ro Ferdinand W immer, Wolfernstr. I

Sarit A d r ian  del Besos, Hispanio. D» S-ro Salvador-Amelia, Str. Nebot 16

Santa K£, Argentino. D . S-ro Carmelo Liguori, M. Comas 2441

Santa Isabe l, A friko, H isp. Gvineo. D. S-ro A lberto D iaz, Negociado de Obras 
Publicas

Sa in t Ju lien  an  Genevois, Franclando. D . S-ro Serge Makovsky, V illa les
Keupliers

T anw ald  Ŝ um bu rk  a. D.t ĈSR . D . S-ro Frantiiek StrnAdek

Toul. n, Svislando, Appenzell. D . S-ro Johann Studach, SamelbBhl

Topola, ĈSK ., Slovakio. D . S-ro Jaroslav Hetfleii, Po lto  Uliĉ

T febfĉ, Ĉ S R , Moravio. D . S-ro Josef Nesnidal, Sadova 371

T rnava, ĈSR., Slovakio. D . S-ro M ilo ! Lukas, statnie regine gymn6zium J4na 
HoMho

Tynec nad  Labem . ĈSR,, Bohemio. D . S-ro Mue Josef Steppan, No. 453

Varese, Italio. D . S-ro Wilfred G . logie, 92 V iale Luigi Borri

Ve)prty , ĈSR  , Bohemio. D . S-ro V ilem  Prezi, poStovni dfad I

Veseli Vysok6, ĈSR . D . S-ro V ic lav  Sedlak, Nov^ m isto 131

V illa|oyosa, Hispanio, Alicante. D . S-ro Antonio Jim lnez-Verger, Ayudantia 
de Marina, Seccion del A rtilie ra

V incennes, Franclando, Seine. D . S-ro Vincent Lauret, 12 rae Faie F£lix

V ranov  n. T.f ĈSR., S lovakio. D . S-ro Zoltan Kraemer, Mg. Ph. iu p a  X X

W hitew ay  C o lony f Britl Gloucesters. D . S-ro Gaspard Marin

2elovce, ĈSR ., Slovakio. D . S-ro Antonin H am a , ^elovce okres Modrtf k&men, 
iu p a  X V III

2 v irg id a lĉ ia i, Litovio, Zanavikio. D . S -ro Jonas Unguraitis

a

Sango j:

Belfast. Ireland. D . F-ino Sarah Me. Culloug, York Chalet 78 Earlswood Rd. 
Strandtown

Bram sche, Germanio, Hannover. D . S-ro Karl Vosteen, Miinsterstrasse 29
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Bruxelles, Belgio* Brabant. D . D-ro Paul Kom penca*. 20 ru* aux Laines
Nord-Okcidcnto. VD . S-ro Lod«wijk Bas, 31 Chaussee de Verame!, lette 

St. Pierre

Nord-Oriento. V D . S-ro Fernand La G ravure . 83 Rue St. Joas*
Oriento. V D . S-ro Paul Nyssens. 129 Rue Froissart 
Sudo. VD . S-ro Fernand Mathieu*. 94 Av. Bel A ir, Uccle 
Sud-Okcidento. V D . S-ro Armand Leyns, 35 Rue de Danemark 
Okcidento. V D . S-ino Felicia Staes. I I  Av. de la Liberta, Koekelberg

Buffalo , Usono, New York. D . S-ro Donald E. Parrish, 109 Fordham Drive

V D . D-ro Joseph S. Gianfranceschi, 610 Niagera Str.

C iu j, Rum anio, Trans. D . F-ino Eugenia Morariu, Str. FAntAnelei 24

V D . S-ro Ernesto Kirsch. Sf. Josil I

Ĉesk6 BudSJovice. ĈSR . D . S-ro jan  Holub, Spofitetna

V D . S-ro Friedrich Nahma, Skuherskeho 51 II

D a rv iP i SHS., Slavonia. D . S-ro Otto Sobotka, redaktoro

Delft, Nederlando. D . S-ro Eduard Joh. Veldhuvien, Markt 81-a

Dftlzscheo, Germanio, Sa. D. S-ro Otto Millier, Neunimpscher Str. 13, Dtflzschen- 
Rosithal, Post Dresden-Gorbitz

Dresden-Loschvvitz, W elsser H lrsch , Germanio. D. S-ino Briigmann-Heyn, 
Ludwig ^chterstrasse 6 I

Dusseldorf, Germanio, Rhld. D . S-ro Georg Johannes, Aachener Str. 127 1 

Exeter, Brit. Devons. D . S-ro R. W. J. Norton, 20 Savila Rd. St. Thomas 

Falkenste in  i. V„ Germanio, Vogtland. D . S-ro Hans Linke, Eliel. Str 37 

V D . S-ino Johanna Reuter, DorfsUidter Str.

Ge lsenk irchen, Germanio, Westfalen. D . vakas 

V D . S-ro W illy Schrtiter, instruisto 

Herne, Germanio, Westfalen. D . S-ro Erich Finkler, Adalbertstr. 12 

V D . S-ro Hieronymus Oehmig, Allenhttfenestr. 18 

Hohscheid, Germanio, Rhld D . S-ro Walter Geffchen, Katternberg 3 

V D . S-ro W illi Reis, Aufderhttherstr. 67 

Hradec Kr*lov4, ĈSR. D  S-ro Frantiiek SmetAk, Obchodnl Akademie 

V D . F-ino Karla Zlmostnrf, Havlf^kova ui. Ĉ. 400 

Jarem cze, Pollando. D . S-ino Erna Zimand

V D . S-ino Helena Sobotnfcka, Biblioteko Ruch 

Jotfjakarto, Nederl. H indio, Java. D. vakas

V D . S-ro Raden Mardio, Langenardjan l i  

La Spezis , Ilalio, Ligurio. D . S-ro Horn. Antonio Peri, V i i  Lazzaro Spallanzani 5 

Leeuw ardeo, Nederlando, hriesland. D . S-ro Pieter Hendriks, Spoorstr. 4 

Lelcestcr, Brit. D. S-ro W illiam  Bayes, 142 Barclay Str.

V D . S-ro Frank Hancock, Raydale, Firficld Av. Birstall, ap. Leicester 

L iverpoo l, Brit., Lancas. D . S-ro J. D . Applebaum , 135 Islington

V D . S-ro Harold F. S. Ashworth, 265 Upper Fredrick Str. Eleitrificazione F. S. 

LI v o m o , Italio. D . S-ro Otello Nanni, Palazzo Camera di Comercio 

V D . S-ro Gernando Morfini, Viale G iosut Carducci 15 P. II 

London (Norwood), Brit. D . S-ro K. R. C. Sturmer, 166 Briston Rd. S. W.

Luck, Pollando, Wolyu. D . S-ro J6zef Konderak, Str. Zakopianska 7 

M al* Svatoftoviee, CSR., D . S-ro Vitem Liebscher, Ufednlk 

Manchester, Brit. Lancas. D . S-ro E. P. Doran, 62 Talbot Rd. O ld Tralfor 

Meissen a . L ibe, Germanio, Sa. D. S-ro Rudolf Pietzsch, Rauhentalstr. 7, I 

V D . S-ino Johanna Mischke, Martin str. 6, II 

M ilw aukee , Usono, Wis. D . S-ro Hyman Levine, 326 Newport Ave 

M ontevideo, Urugvajo. D . S-ro Pedro Casas, Str. San Jos£ 1123

V D ; S-ro Andres di Landro, Calle Paisandd 871 
^ a g a s a k i, japanlando. D . S-ro Ken Takahara, 56 Gim jamaĉi

V D . S-ro Masawo Tomimaĉu, Mitsubishi-Zosenzyo

Neuenklrchen, Saar. D . S-ro Karl Roch, Heizengasse 13

O Isa, Germanio, Sa. D . S-ro Oskar Pretzsch. Hauptstr. 15,1.

P e lh fim ov , ĈSR, Bohemio. D . S-ro V tc lav  K. Vo», R k i. k a rt«ovna  df. Hrdina.

V D . S-ro Ladislav ProchAzka, ui. NAdraini

P lauen  I. Vn Germanio, Sa. D. S-ro Paul Roeder, Reichsstr. 38

Petronan!, Rumanio. D. S-ro Francisko Lerch, Str. Nie. Jorga 8

V D . S-ro Jozsef Kanduth, Str. Nie. Jorga 8

RA jeck l Teplice, ĈSR. D. S-ro Frantiiek Vostfel, parnA pila

S u e b i V rb n l, ĈSR . D  S-ro Frantiiek Bumba, Komenskeho ui. 296

Towson, Usono, Maryland. D . S-ro Eugene Kerr, P. O. Glen Arm.

Utrecht, Nederlando. D. S-ro W ilhelmus Baaten. Oudegracht 276 tz.

V D . S-ro C. H. W . Cotl, Cathati jnesingel 3 bis

Vallor-be, Svislando, Vaud. D . F-ino Yvonne Carrard, Grand Hdtel

W ien (Nordoriente), Aŭstrio. D. S-ro Franz Braun, MOhlefeldgasse 15/III/44, Wien 1I/I

Z am berk , ĈSR . Bohemio. D. F-ino Rubena Mareiova, No. 642

V D . F-ino L ibu ie SotolovA, U. Albertini

En la jenaj lokoj provizore ne plu estas delegitoj:

Batavia, Java : Bayreuth, Germanio: Bergersdorf, Ĉ S R ; Gossau, Svislando; 

Grossraming, Aŭstrio ; Hodimont, B tlg io ; Keimarok, Ĉ S R ; K rap ina .SH S ; M oravski 

Ostrava Hulv*ky, Ĉ S R ; Neubistritz, Ĉ S R ; Rouen. Franclando: Sendai, Japanlando; 

Siracusa, Ita lio ; Sz^kesfehervdr, Hungario; St. Maurice, Franclando; Valtice, Ĉ S R ; 

WoHen, Germanio; ZIat£ Moravce, ĈSR.

Cienfeve, IO Decembro 1926. Hans Jakob

Direktoro de UEA.

Esperantista parolejo.

Oni laudas!

.'. S-ro Weisz Sandor. Del. en Banska Bistrica, kore dankas 

al S-ro Josef Barvff. fervojista konsilanto, pro helpo en grava 

komerca afero.

. .  S-ro F. Douglas Murphy, Del. en Ipswich (Angl ), kore 

dankas al Ges-roj Fr. Schoofs, Antverpeno, S-ro H. Petiau, 

Gento, F-ino Y. Thooris. Brugo, F-inoj Dorsinfang, Namuro, 

S-roj Paul Kempcncers kaj J Huvsman, Bruselo; pro afabla 

helpo dum vizito

S-ro F. Dreiskemper, Del. en Reckiinghausen, korege 

dankas al S-ro W Drummond en Melbourne (Australia) pro lia 
valora helpo.

\ S-ro G. o. Schmidt auf Altenstadt en Enns (Austrio) 

dankas al S-ro M. Arabano, Del. en Genova, kaj O . Ziegler en 

Deissenhofen (apud Mŭnchen) pro ilia afableco.

Esperantista vivo.

Fianĉiĝoj. — S-ro N. Peterfy, vicdelegito de UEA en Arad, 

kun F-ino J. Dietrich.

Edzigoj. — F-ino Fanny Keudorfer, anino de UEA, kun 

S-ro Rasi en Miinchen

— F-ino Olga Czdrity kun S-ro francisko Kiss. ano de UEA, 

en Timiŝoara.

Niaj mortintoj.

Kun sincera bedaŭro ni ricecis informon pri la morto de jena; 

samideanoj. Al iliaj familioj ni sendas la esprimon de niaj 

respektplenaj kondolencoj.

S-ro L. Sychrovsky, malnova samideano, fervoja ĉef-reviz- 

isto, mortis en Parkan (Slovakio) post longa malsano.

S-ro F. Mende, eksdelegito en Alger (Alĝerio).

S-ro Cestre, Delegito en Auxerre (Franclando).

S-ino Hova Polscala, patrino de nia ano Polsci en CauSani 

(Rumanio).

S-ro Ŝij Hsuhenjao, ano de UEA en Shanghai.

S-ro John Bredall, DM 71, ĉefdelegito de UEA en Londono, 

5 Novembro 1926, atingite 75 jarojn.

S-ro Alfons Bertoli, multjara sekretario de Zagreba Societo, 

forpasis 31-jara post malsukcesa operacio la 22-an de Oktobro.

S-ro Emile Privat, patro de D-ro Edmond Privat, mortis 

la 17 Decembro 78-jara.

S-ino Maria Havllĉkova, oficistino de ĉeĥoslovaka konsul

ejo, longe laborinta por nia afero en Split, Dalmatio.

Sinceran kunsenton!
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Ŝ A H O
i vidanto: Fr. Hdjek, Praha-Nusle, Pfemyslovo n^bf.396. ĉeĥosl.

Cion kio koncernas lakon, sendu senpere al la gvidanto

R E K L A M O

Problemo N-ro 191.

H. T. Bailey kaj Fr. Hii je k
( O r i g i n a l o )

c\ b c d e I g h

Problemo N-ro 192

D-ro F. Rduch, £emauti
(Revinta de Sah 1926)

a b e d e I g h

I

m m  im m
!■ m m m

an n i a wm m m s k
i m s, a

K U n  *
m  e  m m

8

7

6

5

4

J

2

I

a b c d e I g h

Blanko matas per la 2-a movo

Problemo N-ro 193.

D-ro H. o (Joi tse fidi I
(Reprodukto)

a b e d e I g h

a b c d e I g h 

Blanko matas per la 3-a movo.

Problemo N-ro 194.

Fr. a/ Cie/jerstaru
(Reprodukto)

a b e d e I g h

8

7

6

5

4

3

2

I

a b c d e f g 

Blanko matas per la 3-a

t

t

4

3

2

I

a b e  d e I g h 

Blanko matas per la 3-a movo.

N-ro 191 atestas, ke ne estas necese posedi je abundaj atak- 
movoj, se oni bone aplikas la blokadon. N-ro 192 kaŝas ne tuj 
videblan minacon, kiu rezultigas tri majstre kunmetitajn malbildojn. 
N-ro 193 estas nomebla atomo de la problemo, precipe la mato 
per Pb 2 estas eleganta. N-ro 194 ĉarmigas per la ĉevalmanovroj, 
dum la oferitaj peonoj surprize plektas la maketon.

Solooj de la problemoj:

N-ro 187: I. Kb2—a I, Kb lXa I, 2. Tc4—c2, 3. Dg4—d I m.:
!• • Rb I — a 2, 2. Te 4—a4-j-, 3. Dg4 —d I m .:
1 . - - ,  Td8-a8, 2. D g4-e2 , RXK,  TXK, Ta2,
3. Tel m., Dc2 m., Dd I m., Db2 m.; I ----, b6—b5.
2.-Dg4—e2 ktp ; I . --- post alia movo, 2. Dg4— d 1-f-j
R b i—a2, 3. Tc4—-a4 m.

N-ro 188: I. Sc7— d8, ĉc6Xd8, 2. Kb5Xd7 m.; I . ----, Re8Xd8,
2. Dg7—f8 m.; I . ---- . Ĉc6—e7, 2. Dg7Xe7 m.;
I * ---- , *’***, 2. Dg7— g8 m.

N-ro 189: I. D f7-e8 , Rg5— h6, 2. D e8-gb  m.;
I. 2. De8—e5 m.

N-ro 190: I. D d2- f2 , Ta3-a2, 2. D f2 - g 2 + , Ta2Xg2 m.;
I . ----, Ta3Xb3, 2. D f2 - f3 + , Tb3Xf3 m.; I ----,
Ta3 2. P, K, TXT, h 5 - h 4  m.

Alvenis gustaj solooj de la problemoj:

iu* H- Steding, Bremen; 186 S. Frantz, Paris;
185 r r. I  esdk, Praha.

Korespondo kaj sciigoj:

S-ro Koerselman, Voorst. En 184 I. Kf3, d5, 2. KXg3-f 
R g l sen mato. 185 I. Tf7, Re6l sen mato.

M :\LLONGlGOj: L =  letero. PK = 

ilustritaj. PM =  poŝtmarkoj. bfl =

kĉl. — kun ĉiuj landoj. Esp-aĵo

fotogra!afo. gaz.

poŝtkarto. PI =  Doŝtkarto j 
poŝtm arko j sur bildflanko. 

= Esperantano. fot-afo — 

= gazeto.

A ten tig o !

La persono) anoncantaj havas la moralan devon respondi almenaŭ unufoje al la 
ricevitaj petoj, klarigante Ĉu ili deziras aŭ ne deziras dafine» ie korespondadon. 
Kiu ne respondas peton konforman ai sia anonco, tiu malutilas al la internacia

korespondado per Esperanto.

T a r i f o :

K o r e s p o n d a d o :  Unu enskribo: I .— Irk. sv.

P e to j  k a )  P r o p o n o !  • IO vorto j: 0.75 Irk. *v.

R e k la m o :  Unu cin unukolona: 2.50 frk. sv.

N a c i a j  p r e z o j :

A lban io : 5, 3, IO it. Ur.; A rgentino: 0 50, 0.40, 2 pesos oro: A ŭstra lio : IO p. 6 d ..
2 IU.; Austrio: 1.25, I, 3.50 S ii; Belgio: 4. 3. IO irk. belg.; Brazilo: 1.25, I , 3.50 Milr.: 
B ritlando: IO p., 6 p., 2 iii.; Bulgario : 30. 20, 60 levoj: Ĉeĥoslovak io : 6, 5, IO ke ; 
C into: 0.25 0.20. 0.80 arg. dol.; D anm arko  kaj Is lando: I, 0,75, 2.50 kr.: Danzig- 
I, 0.75, 2.50 guld.; Estonio: 60, 50, 150 «mk.; F inn lando: 6, 5, 20 Irak.: Franclando- 
4, 3. IO Irk.: Germ anio : 0.80, 0.60, 2 RM; G rek lando : 12, IO. 30 dr.; H ispanio : 1,25,' 
I, 3 pcs.; H ungario : I, 0.75, 2.50 kr. oro; lr lando : IO p., 6 p.. 2 Sii.; Italio- 5 3 
IO lir.; japan io : 0.50, 0.35, 1.25 jen ; Jugoslav io : IO, 8, 30 din.; Latvio: 1,0,75.' 
5 liL: Luksem burgo: 4, 3, IO Irk.: Nederlando: 0.50. 0.35, 1.25 guld.; Norvegio: 
I, 0.75, 2 50 kr.; Po llando: I, 0.75, 2.50 zlot.: Portuga lo : 4, 3. IO esk.; Svedio: 0 50 
0.40. 2 kr.; Sv is lando: I 0.75, 2.50 Irk., Turkio: 25. 20, 60 piastr.; U S A . Ranado , 

Centra kaj Suda A m eriko , A n tino j, Kubo: 0.20, 0.15, 0.50 dol.

Korespondado
Interŝanĝo de objektoj.

Argentino.

Bahia B lanca . S-ro Vincento Orlando, Str. Darragueira 259, PM .kun rusoj, 
amerikano) kaj azianoj.

Aŭstrio.

W len. S-ro Franz W ollmann, Hegelgasse 14, PM [kei.. Ĉeĥoslovakaj. laŭ Michel
aŭ Senfi.

Brazilo.

Sao Paulo. S-ro Joh. Stuiber, rua Major Diego 7, Estado de Sao Paule, L, P I kci.

Britlando.

R ingston on Thames. S-ro Leslie D ibbon, The Lodge St. James Rd.. PI kĉl. 
ĉiam  respondas. ’*

Bulgario.

Altos. S-ro Janko Georgiev petas korespondantojn por SO lernantoj, junuloj.

Jam bo). S-ro ĉo n jo  Panĉev, str. sv. Nikola 58, PI bli, L kei. Certe respondas.

jam bo l. S-ro A leksandar N. Canev, komerca oficisto, fabriko „Ocet“ P I bfl L kĉl 
Certe respondas.

Jam bol. S-ro Stelan Aleksiev. oficisto, I M irovi Sad, P I MI, L kĉl., certe respondas, 

jam bo l. S-ro lsak Koen, str. Car Simeon 32, P I bil kĉl. Certe respondas.

K lrga ll. S-ro Georgi Gagev, termezuristo, L, PI, gazetoj, lotoj kĈL, respondos-nepre. 

V * rnk* l  S ro Ivan Naumov, ulica Mortagon I , IV , lotojn, gazetojn, vinjetojn, PM,

a

ĉeĥoslovakio .

Banska Bystrlca. S-ro O liv fr  Pivarĉek, Sddobn i 28, P I bfl kĉl., urbvidajo j, stratoj ktp.

Bennisch (Silezio). S-ro Josef Teichmann, instruisto, flltstadt 98, PM , P I bfl, sendas 
foto)n el Silezio kontraŭ PM, PI.

Buda p. Bakov n. Y . S-ro V . Fidler, terkulturisto, UEA-delegito, esperantajn kaj 
nacia,n gazeton, L pri socialaj, politikaj temoj, PI, PM. korespondas en esperanta 
cehe, germana, franca. Tuj respondas.

Holeŝov. S-ro D-ro J. Po lacka advokato, PM kci. kun progresintaj filatelistoj, 
korespondas angie, france, germane, esperante. Sendu rekomendite. Respondas 
certe kaj tuj. r

Kova I ovice u Ti&tlna na H an£. S-ro Jan NavrAtil, tabakvendisto, N-ro 32, P I bfl 
kĉl., precipe kun ekstereŭropanoj. Certe respondas.

K rom erii. S-ro F. Ŝrom, instruista kandidato, PM , P I, L, nepre respondas.

O poĉno  u NAchoda. S-ro Josef Kosina, PI, L kĉl. esperante kaj angle.

Pardubice . S-ro Jaroslav Svaton, Husova ui. 278, PM kĉl., Ĉiam respondas.

P raha II . S-ro Jue Jitt V inar, oficisto, PI. naciajn gazetojn, PM kĉl., L precipe 
pri nacia literaturo, certe respondas.

Teplitz-Schonau. F-ino Gertrud Grund, MuflptaU 2, PI, L kĉl.

^e lezn ice (J ido ). S-ro J. Zajiĉek, redaktoro, PI, L kĉl. krom Aŭstrio, Germanio.

Finnlando.

Joensuu. F-ino Ida Mustonen, S. O. K . P I. L.
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Franclando.

S t  Ju lien  (Haute Savoie). S-ro Serge Makovsky, V illa des Peupliers, PM kei.

Se loncourt (Doub*). S-ro Bataille. 19 rue de la Fonderie, PM . P I. L kci.

Germanio.

Breslau 18. F-ino Lydia Schmidt, flhornallee 6, L, P I. fotoj kun palmarboj, humor- 
kartoj, PM, papermonon kĉl.

Essen-W. (Huhr). S-ro A . Hermes, instruisto, Osnabriicker Str. 18, serĉas seriozan 
korespondadon nur kun negermanoj, prefere kun samprofesianoj, P I, L.

G otha (ThUr.). S-ro Karl Frohner, UEA-delegito, Walterh»userstr. 7, L, PK krom 
Germanio pri diversaj temoj, precipe pri korpa kulturo kaj pri prostituo, ĉ iam  
respondas.

K au ffung  (Katzbach), Silezio. S-ro Richard Evler, bienetuloj korespondas kĉl.

M agdeburga S-ro F r iti Rockmann, komitatano de UEA , Sandtorstrasse 8. I, serĉas 
por siaj ĉirkaŭ 40 lernantoj 12— 14-jaraj konvenan korespondadon nur kun ne
germanoj prefere kun kelkiuj el ekstereŭropej landoj.

M ainz. S-ro P. Becker, Del. de UEA , Augustinerstr. 58, PM.

U nterttirkheim  (WUrttemberg). S-ro Karlo Schmauder, Mercedesstr. 24, PM, PI. 
Certe respondas.

Hispanio.

Muesca. S-ro Ligiierri de Cinca, Maestro naciona! (instruisto nacia), PM, PI kĉl.

Kalio.

A r e n o . S-ro Corredo Cerri, frotilo, delegito, via Vittorio Veneto, gi* via Romano, 
kun fraŭlinoj 18—20-jeroj kĉl., sed prelere kun Francujo, Rumanujo, Azio, Ameriko, 
L, PK, PI, bfl, PM, e sp e ra n ta j. Bonvolu skribi, nepre respondas.

Arezzo. S-ro Carlo S p ig e lia , vicdelegito, via Isonco 3, kĉl. Nepre respondos.

Padova. S-ro Gobbato Tullio, via Fabbri I, PM kĉl.

Japanio.

Kioto. S-ro lakeo  Karakawa, Denki-kogoku-ko, Kioto Teikoku Doigoku, PM, P I kĉl.

Meksiko.

Tam  p ico. S-ro Ernesto E. Guerra, L kun sinjorinoj, Iraŭiinoj aŭ plenegaj studentoj. 
Tiuj kiuj konsideras skribadi kvazaŭ punlaboron, kiuj ŝatas nur pritrakti pri veter
servoj. aŭ kiuj havas determinatajn materialajn celojn, ne okupu sin pri tiu ĉi 
anonceto.

Pollando.

ttad z id lo . S-ro Stefan Wojtkiewicz, woj. Bialostockie, L, P I, PK, PM kĉl. Esper
ante, france, pole, ruse. Nepre respondas.

S am bo r (Melopolsko). S-ro Jan Tyrka, korespondas kĉL, precipe el Grekio, Turkio, 
Bulgario kaj Rumanio, papermonon el veteraj tempoj, Jurnalojn, semojn de floroj 
k tp ., ĉiam  al ĉiu j respondas.

Rumanio.

Petrosenl (Transilvania). S-ro Emeriko Som, str. Cuza Voda 21, P I, L, gazeto) 
kun komencantoj.

Sovetunio.

M oskva. S-ro A . Proger, Postbox 605, serĉas korespondantojn-fotografistojn kĉl. 
por organizi internacian asocion de fotografistoj. Ankaŭ korespondas P I bfl.

Svedio.

S andarne . S-ro Daniel Hahnlund, Box 56, P I, L kĉl.

Turkio.

Tire. S-ro Nevzad Bej, militisto. A la j 39, P I, PM kĉl.

Usono.

New  York. F-ino N. Berns, 260 82 nd Street, Borough of Brooklyn, P i, PM kun 
A zio , Afriko, Sud Ameriko.

P h ila d e lp h ia  (Pennsylvannia). S-ro Frank L. Fernbock, 4817 Beaumont Ave., PI, 
L kĉl., ankaŭ deziras adreson de S-ro Teodoro Yefimov (Ruslando).

Petoj kaj Proponoj
Internacia Komerco.

Adres&anĝoJ. Bonvolu noti novajn adresojn en Lyon: Esperanto-oficejo, I rue 
Hippolyte Flandrin, Lyon ( le r i ,  G rupo Esperantista de Lyon, sekretariino S-ino 
Forges, sama adreso, delegitino de UEA.

A rte far ita j lin g v o j. K iu posedas aŭ konas mondlingvajn verkojn, aliajn ol tiuj de 
la nomaro en Oficiala Jarlibro 1925, bonvolu komuniki precizan titolon, aŭtor- 
nomon, formaton, poĝonombron. K iu scias pri nepublikitaj reformprojektoj aŭ 
novaj lingvoj elpensitaj bonvolu informi — por helpi grandan laboron pri Ĉiuj 
mondlingvoj. Helpinto ricevos presitan katalogon de mondlingvoj. Adresu: 
Bibliografia Servo de UEA , 12 Bd. du Theatre, Genfeve, Suisse).

B lindu lo j. A lmanako porblindula, tutmonda jarlibro, estas eldonota. Ni tre petas 
sendi fak-informojn pri blindula movado en via lando. A lia j gazetoj bonvolu 
represi. Adresu al la prezidanto de la Universala Asocio de B lindaj Esperant
istoj; S-ro J. Benŝahar, World Union of Assoc. for the Blind, 455 West 42 nd 
Street, New York, USA.

.Devoj de ta H om o". La Laborista Esperanto-Grupo en Genova sciigis, ke restas 
ankoraŭ malmultaj ekzempleroj de tiu fama verko de M azzini, tradukita en Es
peranto. Kiu ĝin deziras ricevi, bonvolu pagi almenaŭ sundkoston de 1.50 liroj 
po ekzemplero. Delegitoj estas petataj trovi plurajn personojn por opa trans
sendo. Skribu a l: S-ro E. Moneglio, Casella 922, Genova, Italio.

F ila te listo j. Post ricevo de hoi. guld. 0,60 mi sendos paketon enhavantan 50 d i
versajn nederlandajn PM rekomendite aŭ por hoi. guld. 2 .— 100 diversajn. Okaze 
de mendoj de almenaŭ IO He tiaj paketoj mi konsentos IO proe. da rabato. Serion 
da neuzitaj bonfaraj PM 1927. aperinte la l-an de Decembro 1926 po hoi. guld. 0.75.
IO seriojn hoi. gu d. 5.—. Oni jam povas mendi ilin  de post hodiau. Adreso: 
H . Zwijnenburg. Berkelschelaan l i  A. Rotterdam (Nederlando). Skribu tre legeble.

F ila te lis to j! ĉ iam  taŭga ! Prenu en intersango nedifektitajn PM de via korespond
ado gis 50 pecoj (krome Germanio). Sendejoj sub 200 pecoj sencele. Adreso: 
Karl Frohner. Gotha (Thttr.), Germanujo, Wolttrshttuserstr. 7.

F ila te lis to j! 75 tute malsemejn, un ta jn  svedajn PM 1858— 1926, de bona kvalito, 
kontraŭ anteŭpego de 3 sv. fr. kej 0,70 sv. fr. por rekomendite letero. Mendu 
prezliston de svedej PM. S-ro J. Sorensen, Kemnes 4, Boras, Svedio.

F ila te lis to j! PM de Nederlando kaj kolonioj vendas aŭ intersendas S-ro L. Rosseel, 
Copernicusstraat 208, s Grevenhege. Nederlendo.

F ila te lis to j! Intermankoj kun komencantoj kaj mezaj ko lek te jo j. Vi ricevos le 
semon kventon egelvelore. S-ro Ernest Menthe, Crois d*or 23, Geneve.

F ilate listo j. Sendu 500-2000 PM plej diversajn el via lando, vi ricevos per reven
anta poŝto samen kventon de ĉetioslovekio. S-ro Ant. Uher, ŝtemberg n. M., ĈSK.

G ra m o fo n d is k o j en Esperanto parolitej de D-ro Privet. Petu defetojn senpege 
Ĉe le Brita Esperantiste Asocio, 142, High Holborn, London W. C. I, Anglujo.

„H om ara  interkonsento** serĉas en diversaj landoj oficistojn kaj oficistinojn, kiuj 
senpage akceptos formi grupojn de .Tutmonda Interkonsento de la Oficistoj4*. 
Adresu el S-ro K. Behrle, Liebigstr. 35, II, Berlin O  112, Germanio.

Kefir — palolektfermentilo, kurecado de intestmalsenoj. Kefir, Corso V. E. 64. 
Brescie, Helio

Korespondado serrata . S-ro F. Severyns, delegito. 6 S. Cr. St. Agethe, Cuyk, 
Nederlando, deziras korespondi nur kun seriozaj kompetentuloj; I. pri nova k lar
igo etimologia: korelativoj ktp.; 2. pri Luko 12 (22-31), Mateo 6 (25-33), nova 
klerigo; 3. pri okezinteĵoj dum le m ilito Napoleona, 1808: Bercelone. Medrid, 
Seragossa. I80*M0: Seragosso, 1811: m ilito en Portugalujo gis Lisbonne, I8 l2 : 
batalo liedejos, siego de Cediz, 1813: Leipzig, Elsterponto, Henei!; ĉar mie evo 
t i tie hetelis.

M alnovaj num ero j de ^Esperanto". Mi serĉas sekvantojn numerojn: de 1912: 
N-roj 122-128, 130-136; de 1914: N roj 163 (4). 164(5), 167 (8;. Bonvolu sciigi 
kondiĉojn al Frans Schoofs, KI. Hondstreet l i ,  Antwerpen.

Mi aĉetas esperantajn librojn, gazetojn kej esperentojojn. Peges bonojn prezojn 
S-ro Estonisloo T tm ich, Direccion Genero! de Caminos, Modeligi, Colombia 
Sud-Ameriko.

Muzeo de Kropotkin petos donacem u lo j sendi el gi Ĉiejn verkojn, gazetojn, fotojn, 
en nocioj lingvoj, iel tuŜontejn la vivon kaj laboron de Petro Kropotkin kaj de 
M ihail Bekunin. Adreso: Muzej Kropotkin, Kropotkin pereulok 26, Moskvo.

P o p a r to ) .  Seriojn do PI pri Ĉef- koj m ilionurboj oĉetes per PI oii PM lm bendo j 
S-ro A . Piirelo, I uire 6, Oulu, Finnlendo.

Poŝtm arkoj. Mi livero*, Ĉiujn diversojn, 50 Luksemburgo Mk. 1,50, 25 Urugvojo 
Mk. 1,25, 25 Litovio Mk. 1.30. 25 Bosnio Mk, 0,65. Ankeŭ serioj. Prezlisto sen- 
poge. F-ino L. Schmidt, Ahornellee 6, Breslou.

Poŝtm arko j. Intersango de PM kun la tuta mondo. Por 100- 150 PM el via lando 
mi donas samen kventon de Belgujo kej Nederlendo. B. Monster. Turnerstreot 5, 
Antverpeno.

Rad io . A l ĉiu, kiu sendos informon pri nuno eŭ estonte diseŭdigo el iu ojn radio
s te lo  de le mondo, ni sendos ekzempleron de le moneta propegonde gazeto 
.Internationa! Language*. Mi deziras, por la Brita Esp.-Asocio, lori kompleton 
liston de Ĉiuj stacioj, kiuj brodkastos esperonte. Do, sendu vion pottkerton: 
W. H. Matthews, 224 Becontree Avenue, Chodwell Heath, Essex, Anglujo.

Kom a. F-ino Adelaide Antonelli, Viole Angelico 65, petos semideenojn trovojeg- 
antajn viziti lin .

Rom a. D-ro jur. Bruck. redaktoro ĉe Istituto Internazionale d’Agrkulture, Villo 
Humberto I, Rome. deziros konotigi el samideanoj trovojogontoj Romon krj vol
onte estos je ilio dispono. Certo respondo.

Scienca A kadem io  en Petrogrado kolektas materielon pri lo mondlingvo por en
konduki ĝin en siej internaciaj filetoj. Estas do grave, se esperantoj societoj 
subtenos nion oferon en tiu okazo. O n i sendu seriozajn verkojn en kaj pri nie 
lingvo o l: Akadem ija Nauk, Leningred, USSR.

A rtpoŝtkarto j. Bankoficisto Arno Paul, Zeulenroda (Thur.), Sparkasse, Germanujo, S ud francano j! Fraŭlinoj deziras libertempi paske en privoto logejo en tan kv ila  
heves 1500 novajn artpoŝtkortojn kaj deziras interiongon kun la tuta mondo. vilago sur marbordo de departamento Var kaj petas informojn. C . Osmond, 
Respondo certo. 2 Bnorbonk Rd., Ealiaq., London W. 13, Anglujo.
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U nika en nia literaturo

estas

Verdula Teslo ii enlo
d e

Raymund Schivartz

Mundlos-
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kudrom aŝinoj
(antaue Origina! Victoria)

esas

m ondfam aj
IIIIIIIHIflllllllllllltlllNlltillllllllllllllllllllllllllllll!

pro unuaklasa kvalito kaj 
granda la b o r k a p a b lo !

CC Libroservo de UEA s., 'i  IS  Mundlos Aktien-Gesellschaft
(por membroj 20%  da rabato).

La p le j popu la ra j  t La p le j m a lk a ra j !

P o r  g e r m a n l in g v a n o j !
E spe ran ta j  le rno lib ro j k a j  vortaro j d e  D-ro Emil Pfeffer 

ape r in ta j  e n  la V iena Tagb la tt  B ib l io teko :

Kaperanto In IO Unterrlchts-Stunden. Kun elparolo, gramatiko, ekzercoj, 
poemoj, traduk-llosilo ktp Por meminstrue kaj kurioj, b-a g ii 10-a milo.

Erste* Esperan to-Lesebu<h !0r Anfŭnger und Kurse. Elektita prozo kaj 
poezio kun laŭvorta germana i n t e r l i n i a  traduko kiei ankaŭ lingvaj kaj 
literaturaj klarigoj. — Servado en vortaroj superflua!

Wttrterbuch hsperanto-Deutsch. Enhavas ĉiu jn  de la Akademio akceptitajn 
vortradikojn kiel ankaŭ la plej komun-uiajn fakesprimojn. (Jus aperis.)

W5rterbuch Dcutsc h-K s peranto. Cirkati 100 pagoj da teksto kun pli ol 
20000 germanaj vortoj kaj 30OOO tradukoj. Kvarobla numero lus aperis!

Frezo por 48-pafca volumeto 25 plen., 2 kĉ., 40 grotoj.

Postulu senpagan prospekton kun prov-pago) de

T agb la tt -B lb l lo th e k ,  W ie n  I, F le ischm ark» S.
R iceveb la  p e r  la L ibroservo  d e  UEA.

a
S

Ekkonu B u lg a r io n ! Mendu tuj!
kun 50%  rabato dc la ^isnunaj prezoj.

nete en sv. (r.

1. La bulgara lando kaj popolo, kun etnogr. karto 2.—

2. Bulgara Antologio (prozo kaj poezio, kun portretoj) 2.50

3. Aldono al la Bulgara Antologio [12 novaj verkistoj] I.—

4. Vortaro, bulgara-esperanta kaj esperanta-bulgara 2.—

5. Kolekto de bulgaraj-esperantnj gazetoj 1.50

A d r e s u :  R e d a k c i o  d e

B u lg a ra  E s p e ra n to  - B ib l io te k o
en Pirdop, apud Sofia, B u lg a r io .

a
a
a
■
:
a
a
■

:
a
■
a

n

■
S

a
■
■
a
a
a
a
a
a

^llllllllllllllilHllllltlllllHllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllltllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllilllllllllllllll^

i estsplehtv
| jezyka m iedzynarodowego Esperanto i

de Leo Turno, ano de L. K.

aperis en dua eldono korektita kaj plenigita 

kaj estas ricevebla kontraa antaua pago de

z i. 1,25, e k s te r la n d o  I .— sv is . fra n k .

| ĉe D-ro Leopold Dreher, Krak6w
| S ta r o v v is ln a  37 (P o l la n d o )
S  ______________________ __ ____________________ ________________________________________

I I

s

^  L e g u  la r e c e n z o j n  en  . E s p e r a n t o * .  . H e r o l d o  

de E s p e r a n t o * ,  . P o l a  E s p e r a n t i s t o *  k tp  ktp.

—  S

fabriko de kudromaŝinoj :: M agdeburg 36 (Germ.)

Esperantista Junularo_________________ _____________ fi
99
Helpilo por junaj Esperantistoj. Ligilo por junulaj o r g a n iz a j .

Celo: Tutmonda junula amikaro.

Organo de
Tutmonda Esperanto-Asocio junulara , Skolta Esperantista 
Ligo, Esperanto-Sekcio de M ondjunulara Ligo, Baba’i- 
Mondunuiĝo. germana teritorio, Bensona Skolo Esperanta.

A B O N PR E ZO :
kvaronjara por 3 numeroj la afranko de 2 leteroj 
al eksterlando, m inimume 0,12 usona dolaro.

Rabato por pli ol IO ekzempl. ANONCPREZO- po f kvadratcentimetro 1/2 leterafranko 
la eksterlando. Anonceto de lovortoj (krom unu adreso) 2 leterafrankoj al eksterlando.

Redak te j o  kaj a d m i n i s t r e j o :  A L F R E D  N E U P E R T ,  

Le i p z i g - M O c k e r n , Wed  el lstraf ie I 7, G e r m a n u j o .

Fabriko ile mekanike toritaj ponioj fle -Calais11 [France!
♦

Uzu Esperanton por aĉeti rekte en la fabrikejo!

♦
La F irm o P e e te r s  &  Perr in ,
20 rue  d u  P on t-n eu f,  C a la is

sendos post ricevo de ĉeko da 45 svisaj frankoj sur Pariza 
banko pli ol 40 pecojn da belaj malsimilaj pantoj, po 
l i  metroj de ĉiu modelo

Al tiu sendejo ĝi kunmetos prezaron kaj specimenojn 
de aliaj puntoj.

La komercisto kiu faros tiun unuan senriskan provon, 
certe ricevos el ĝi bonajn prolitojn en la estonto. Ni es
tera*, ke niaj esperantiste} amikoj kaj precipe niaj kolegoj, 
delegitoj He UEA,  helpos nin per tiu provo de praktika 

uzado de E lir a n to  en ia komerco kaj havigos al ni, ĉiu en 
sia urbo, almenaa unu klienton al kiu ni eĉ donus la eks
kluzivan vendadon de niaj artikloj, se ĝi povus certigi al 
ni sufican sumon da aferoj. Ni esperas, ke la diritaj ko
legoj konsentos esti niaj senpagaj peruloj por la komencoj; 
kompreneble ili estos, kvankam ne riprezentantoj, tamen 
^kompensataj, laŭ la ricevitaj rezultatoj.

Boi eqaj referencoj estos donataj al ĉiu korespondanto 
kiu tion deziros.

Kiu volas esti rapide kaj objektive informita pri la esperantista 
movade generale kaj «parte pri la movado en laboristaj rondoj,

tiu ebonu al la semajna Jurnalo

S E N N A C I U L O
(oficiala organo de Sennacieca Asocio Tutmonda)

La unua semajna gazelo laborista en Esperanto, fondita en 1924.

Raportoj, informoj pri vivo kaj bataloj de la laboristaro tra la 
mondo. Tribuno por debato pri ĉiuj sociaj problemoj. Diversaj 
rubriko: Radio, Feminismo, Scienco, Tekniko, Vegetarismo, Tra 
Esperantio, .Inter ni* ktp. — llustrita, belasptk»a kaj bone re

daktita en tute Zamenhofa stilo.

Provekzempleron kaj detalajn informojn pri SAT 
oni povas ricevi skribante al la jidejn:

Sennacieca Asocio Tutmonda, 23 roe Boyer, Paris XX
aŭ al la administrejo: Colmstrasse I, L E I P Z I G  0 .27  (Germ.)


